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Turneringen
Som omtalt i sidste Nummer har B.S.U. paa
Grund af Forholdene maattet indføre en Nødturliering, som selvfølgelig ikke alle er lige tilfredse
med. Størst er Utilfredsheden vel nok i Rønne,
efter Forlydende i „Viking", som maa se en Chance
for at erobre Pokalen i Mesterrækken til Ejendom
blive taget bort for Næsen af dem. Men man
kan dog ikke af den Grund blive ondskabsfuld
og udtale Hentydninger om, at det er Aakirkeby
og Allinge, der har sat en Stopper for Turneringen,
fordi de ligger i Bunden af Rækken. Man skulde
dog tro, at de var saa fornuftige i Rønne, at de
kan indse det umulige i at gennemføre Turneringen i fuldt Omfang med alle Rækker, men Transportvanskelighederne sætter ogsaa en Stopper for
et Forslag om at gennemføre Mesterrækken og
Junior A-Rækken.
Der er ingen Tvivl om, at den Løsning, som
B.B.U. har fundet, absolut er den eneste rigtige,
men vi maa jo føle os stolte over, at man anser
os for saa betydningsfulde, at vi kan standse
Turneringen.
Vi har nu modtaget Turneringsplanen, og vi

B. 1910 I, og den 6. Maj skal de til Rønne og
spille imod RB I.
Hvordan Chancerne staar i de forskellige Kampe,
skal vi ikke spaa om, men jeg tror dog, at vi i
Aar har et stærkt Hold -- Træningskampene har
vist, at de kan spille. Det bliver ikke saa let at
spille dem over Ende, hvis de altsaa ikke selv
giver op, men endnu kniber det dog med KonPositionsspillet. Paa det Punkt er
ditionen og
V. M.
vi endnu langt tilbage.

Tilgang af »nye og gamle«
ASG har i aar haft tilgang af nye spillere. De
paagældende er brødrene Ejnar og Svend Jørgensen, Rutsker. De har før spillet for „Standard".
Begge to vil sikkert blive faste folk paa 1. holdet,
Ejnar som højre back og Svend som center forward. Vi byder dem velkommen og haaber, at de
de maa befinde sig godt i ASG.

Køb Deres Forbrug af

Paalq

skal i ulden med vort 1. og II. Hold allerede første

Søndag den 15. April. De skal henholdsvis møde
Viking I hjemme og Klemensker I ude. Den 22.
April spiller ASG II herhjemme imod Standard I,
ASG jun. I skal til Hasle og spille imod Hasle
jun. I, og jun. II skal herhjemme spille imod Standard jun. I. Den 27. April skal Jun. II spille imod
Rø jun. I paa Stadion. Den 29. April skal ASG I
igen spille paa Stadion, men denne Gang mod

W. Rømers
Slagterforretning . Telefon 118 og 136
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Ekstrafin Klipfisk hjemkommet
Telf. Allinge 29

P. C. Holm

Matineen 194'

Ure
Briller
Guld
Selv

Den med spænding imødesete matine er overstaaet. Den blev ligesom sine forgængere en stor
succes. Publikurnsrnæssigt satte den rekord, idet
ca. 1200 mennesker overværede den. Det kan man
vist godt kalde enestaaende. Hvorvidt denne matine var paa højde med sidste aars er vel et
spørgsniaal. Man manglede det, der var sidste
aar, nemlig det store sus; men til gengæld var
den morsommere. Man morede sig storartet, og
det, at man kan faa folk til at le og more sig
i disse tider, er i sig selv en stor ting.
Arrangementet var udmærket, men der er dog
een ting, vi vil tillade os at kritisere, og det er
afslutningen. Ihukommende de forrige aars stilfulde afslutninger, synes vi, at denne matine ikke
skulde have været en undtagelse.
Vi skal ikke komme ind paa en kritik af de

Conrad Hansen

Flæsk . Pølser . Paalæg
Altid 1. Kl.s Varer

Svend Hansen
Telefon Allinge 38

Varerne bringes
411~11111.11111/11~

~1~11~~1k.

Høiers Hotel

Musikinstrumenter

II. Nielsen

Rikke er kommet hjem igen. Det er vi glade
for, vi indrømmer gerne, at vi vilde have savnet
ham i angrebskæden.
En af de „gamle" er vendt tilbage til Bornholm,
det er Børge Pedersen. Han har ganske vist arbejde paa et mejeri i Vestermarie, men han har'
trods afstanden besluttet at spille for ASG.

Violiner, Mandoliner, Blokfløjter,
Harmonikaer og Mundharper
Strenge, Harpix, Stole o. s. v.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind, Nørregade 8, Telefon 95
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Fodboldturneringen foraaret 1945
Dato Tid

Bane

15.-4. 14,30

Allinge
Klem.
Allinge
Hasle
Allinge
Allinge
Allinge
RB
Allinge
Allinge
Rutsk.

„ 15,00
22.-4. 15,15
„ 14,00
„ 14,00
27.-4. 14,00
29.-4. 15,00
6.-5. 15,00
„ 15,00
10.-5. 15,00
„ 15,00

13.-5. 15,00 Klem.
27.-5. 15,00 Hasle

Kampe

Række Kreds

Mesterr. I
ASG I-Viking I
Klemensker I-ASG II A II
ASG II-Standard I
A
II
II
Hasle j. I-ASG1.1 Jun. A
ASGj. II-Stand.j.I Jun.B II
ASG j. II-Rø j. I Jun. B II
Mesterr. I
ASG I-B 19101
Mesterr. I
RB I-ASG I
II
ASG II-Hasle II
A
II
ASG j. I-Klem. j. I -Jun. A
Stand.j.I-ASGj. II Jun. B II
Klem. j. I-A50 j. I Jun. A

II

Mesterr. I
Hasle I-ASG I
„ 15,00 Allinge ASG j. I-Hasle j. I Jun. A
II
3.-6. 15,00 Rø
II
Rø j. I-ASG j. II Jun. B

Klipning
Fønbølgning
Permanent

Ring og bestil Tid paa Tlf. Allinge 53

Aanks
Merre- og Damesalon
Byens førende

Nig indenfor
og se de nye Modeller . .
Udskift Deres brugte Modtager
med en af de nye
med Sparerør.
Demonstreres gerne,
uden Købetvang, i Deres Hjem.
Ring Allinge 120
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den 15, april paa Uæstgivergaarden kl. 15,30. Som
sædvanlig deltager 2 hold, nemlig ASUs damer
under ledelse af Kirsten Frigaard og Olskers herrehold under ledelse af Ejler Andersen. Det er
beklageligt, at vi ikke selv kan stille med begge
hold, men herrerne har igen i aar svigtet.
Vi er glade for, at Olsker herrehold saa velvilligt stiller sig til raadighed, og dersom holdet
er paa højde med sidste aars, vil man faa baade
et godt og vel samarbejdet hold at se.
Efter opvisningen er der en spisepause. Vi opfordrer alle til at tage en madpakke med og
nyde maden i Gæstgivergaardens lokaler, som
staar til raadighed. Kl. 18 er der lejlighed til at
faa en svingom for ASUs medlemmer. Holdet fra
Olsker er naturligvis ASUs gæster.

E

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79

Ove A. Pedersen . Havnegade 7 . Tlf. All. 120

udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Efterse Deres Fodtøj

Bevar
hvad De har!

Send det til Reparation, før det er for sent!
Farvninger og kemiske Rensninger
bedes indleveret allerede nu inden
Pinsetravlheden.

Børge Nybos Skotøjsreparation
Kirkegade 5, Allinge

Hurtigt
og billigt

forskellige numre, men kun konstatere, at der var
mange gode ting imellem, ligeledes var de fleste
af de optrædende glimrende i deres respektive
roller.
En særlig omtale fortjener scenen. Den var et
smukt stykke arbejde, og hvad den betyder for
de optrædende kan ikke vurderes højt nok. Der
var en helt anden ramme om det hele i aar, og
saa var man fri for alt det rend frem og tilbage,
som man tidligere irriterede sig over.
Byggefondsudvalget har haft ære af matin e en

Renseriet

Carlo Bendisen Storegade 14, Allinge . Tlf. 133

Søndag d.15. April Kl. 15,30 afholder
ASU den aarlige

gyninnstikopvisnin9
paa Gcestgiver,zaardetz

19459 men de maa dele denne ære med de op-

ASGs Damehold
14, Kreds, Olskers Herrehold

trædende og alle dem, der har været behjælpelige
med at faa det hele til at gaa paa saa smuk en

made. ASU anerkender det store arbejde, der er
udført, og takker alle, eder har medvirket ved
matin e en 1945.

Entre I Kr, Børn 25 øre
Kl. 17,30-18,00 Spisepause (Tag Madpakke med)

Kl. 18,00-21,00 Dans for ASGs Medlemmer
Baltegn 3 Kr.

ASGs
aarlige gyinuuslikupvisiiing rinder sted søndag
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Tlf. All. 45

Alt i Paalæg

Lad Fagmanden raade Dem .
Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparationsværksted for Støvsugere, Strygejern,
Varmeovne, Motorer m. m. Altid 1. Kl. Arbejde
Nyinstallationer . Omforandringer
Tilbud og Overslag uden Beregning

S. Aa. Andersen
Kirkegade 5 . Tel f. Allinge 101

DA9bog
Søndag den 18. marts spillede
I. hold en træningskamp med Hasle i Hasle. Vi tabte med 1-3. Det
skal man nu ikke tage sig saa
nær. Resultatet i en træningskamp
er underordnet. Det, man er ude
efter, er at faa spillerne i træning.
Kampen viste, at Hasles spillere
var længere fremme med træningen end os. 1. halvleg (0-0) var
jævnbyrdig, maaske med et lille
plus til os, men i 2. halvleg var
Hasle stærkest. Det var konditionen, der gjorde sig gældende.
Fredag den 23. marts, altsaa
2 dage før fredensborgløbet, blev
Ib Heilmann indlagt paa Allinge
sygehus lidende af lungehindebetændelse. Det var trist baade for
ham selv og ASG. Ib havde haft
store chancer ved fredensborgløbet. Jeg er overbevist om, at han
havde faaet en fin placering. Jeg
vil ikke paastaa, at han havde
kunnet true Chr. Pedersen, men
jeg er ikke i tvivl om, at han vilde
være at finde imellem de 4 første i maal. ASG sender herigennem en hilsen fil Ib med ønsket
om snarlig helbredelse.
Skærtorsdag spillede ASG I og
B 1910 I. en træningskamp paa
Stadion. Resultatet blev 2-7, og
det er der ikke noget mærkeligt
i, men derimod var det en overraskelse, at ASG var i stand til
at vinde 1. halvleg med 2-1. Efter
spillets gang var forspringet fortjent, og det burde i grunden
have været paa 2 maal, idet dommeren oversaa et aldeles oplagt

maal til ASG. I 2. halvleg svigtede forsvaret opdækningen, og
da B1910s kondition var betydeligt bedre end ASGs, gik det galt.
6 gange scorede B 1910. Det var
dejligt at erfare efter kampen, at
B 1910erne var forbavset over det
gode spil, ASG havde præsteret.
Man kunde forstaa paa B 1910,
at de havde regnet med et „valk
over" ligesom i Aakirkeby, hvor
de vandt med 17-0.
En episode under kampen:
B 1910 har haft et angreb, som
ikke gav bonus. Henning Larsen,
B 1910s venstre innerwing, er fulgt
med helt op og staar ved siden
af mig, og saa siger han pludselig
fuld af forundring: „Jamen, I spiller jo godt."

for at opnaa nogen placering. Det
fik vi altsaa heller ikke, idet første
ASGer blev nummer 21.
Betydeligt bedre gik det for
vore juniores, idet Egon Asping
blev nr. 8, og holdet placerede
sig som nr. 4 med samme points
antal som B 1910.
Et fint Resultat
Regnskabet for Matinen er ikke
endeligt afsluttet; men Overskuddet vil sikkert komme til at ligge
omkring 1900 Kr., naar alle Udgifter excl. Scene er trukket fra.

Program
Fodbold
Senior tirsdag og torsdag kl. 19.
Junior mandag og onsdag kl. 19.

To af vore faste I. holds spil- Gymnastik
lere, Vilhelm Mauritsen og Erik Opvisning d. 15.-4. kl. 15,30 paa
Henriksen, er ikke i stand til at Gæstgivergaarden.
være med i de første kampe. Vilhelm har gulsot, og Erik har vrøvl
med en taa.
Knud Andersen ligger stadig
paa sanatoriet, medens Gunnar
Andersen er kommet hjem paa
rekreation.

2 populære
Instruktionsbøger

Knud Lundberg: Fodbold

1. paaskedag havde man arrangeret en træningskamp for Il.
holdet mod Hasles II. hold. Paa
grund af den megen nedbør saa
man sig nødsaget til at aflyse
kampen.
Fredensborglobet
blev ikke nogen succes for ASGs
farver. Da man erfarede, at Ib
Heilmann ikke var i stand til at
stille op, var man klar over, at
ASG ikke havde store chancer

Kr. 14,40

Axel Pedersen: Haandbold
Kr. 12,00

KIOSKEN
Rød Penol Fyldepen tabt
1-Lars.<7.[.,-kel4,1s

Kiosken

4 brugte Barnevognshjul købes

Aage Kofoed
Storegade 6, Sandvig
6ORNITZKAS TRYK. ALLINGE

