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CBU 09 ASG
Samarbejdet mellem CBU kolonnen og ASG
har altid været godt. Der har selvfølgelig været
uoverensstemmelser, men dog aldrig værre end
de kunde overvindes. Derimod kan man ikke andet end undre sig over det forholdsvis ringe antal
fodboldspillere fra kolonnen, der har været paa
ASUs hold. Nu har vore træningsforhold i de
foregaaende aar ikke været, hvad man kan kalde
ideelle, og det er sikkert for en stor del dette,
der har været medvirkende til, at saa faa CBUere
har deltaget i træningen. løvrigt har der blandt
de tidligere CBU hold kun været faa virkelig
gode fodboldspillere. Det hold, der ligger i øjeblikket, er derimod godt beslaaet med boldspillere,
og efter hvad vi kan forstaa, er der en hel del,
som gerne vil spille for os. Der er en 3-4 stk.,
som vi særlig har lagt mærke til. De vil betyde
en forstærkelse af vort 1. holds slagkraft. Dette
vil ogsaa betyde, at der vil blive kamp om pladserne paa holdet. Vi skulde jo ogsaa gerne væk
fra at have folk paa holdet, som ikke træner.
Det er der god lejlighed til nu. Naa, ret skal
være ret, saa godt som alle 1. holds spillerne
moder hver gang, der er træning, men det kniber med fremmødet for 2. holds spillernes vedkommende. Det skulde vi gerne have rettet.
ASU har nu taget initiativet til et mere intimt
samarbejde med kolonnen. Det er meningen, at
kolonnen og ASG skal spille en række kampe med
hinanden. Der skal spilles 6 kampe, 3 i efteraaret
og 3 i foraaret. ASU vil udsætte en pokal. Ideen
er god. Kampene , kan nærmest betragtes som

træningskampe ASUs spillere imellem, idet de
CBUere, som spiller paa kolonnens hold, skal
være medlemmer af ASU. Holdene er sikkert jævnbyrdige, saa man kan regne med en række spændende kampe. Hvornaar den første kamp løber
af stabelen vides endnu ikke. Der vil komme plakater ud.
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Sidst i Juli Maaned blev Banen gjort klar til
igen at tages i Brug. I Løbet af kort Tid skulde
Cupturneringen spilles, og før vi ved et Ord af
det, er vi langt inde i Efteraarsturneringen. Naar
disse Linier læses, er Cuppen sikkert saa langt
henne, at man kun mangler Finalen, som bliver
lagt ind i Turneringen. Hvordan vore Chancer er
i Cuppen, ved vi ikke paa nuværende Tidspunkt,
men vi har jo Lov at haabe paa en fin Placering.
Vi har i øjeblikket ingen Mangel paa gode Spillere, da Kolonnen, som vi har set, i Aar har et
godt Fodboldhold. Det er et Forhold, som glæder os meget. Vi har længe savnet Konkurrence
om de enkelte Pladser paa Førsteholdet, men nu
har vi faaet det, saa alene det kræver, at vore
Spillere med mere Energi og Alvor tager fat paa
Træningen. Det er altid galt med faa Spillere,
for det bevirker en Slaphed over hele Linien, og
flere af Spillerne bliver da selvskrevne paa Holdet.
Der bliver ingen Kappestrid, der bliver intet Maal
at kæmpe for. Man skulde dog tro, at det laa
enhver rask Spillers Interesse at naa saa langt
frem som muligt i teknisk og taktisk Henseende,
at de var parat til at gøre et Stykke Arbejde for
at naa det. Den eneste Maade dette kan naas
paa er ved Træning, Træning og atter Træning.
Der er en glædelig Fremgang at spore hos de
fleste af vore Spillere, men dog er der endnu
enkelte, som tror, de kan blive ved at spille Kampe
uden Træning. Dengang der kom Henvendelse til
os om igen at stille et Andethold paa Benene,
lovede flere af Spillerne højt og helligt, at de nok
skulde komme, men hvor bliver de af? Hvis vi
ikke i den forløbne Turnering havde haft Kolonnen at ty til, havde vi været nødt til at melde
Afbud til Kampene. Flere af Spillerne, som lovede
at komme, saa vi aldrig eller kun en enkelt Gang
til Træning, og det er i Sandhed et spinkelt Grundlag at starte et Andethold paa. Det vidner om en
ringe Ansvarsfølelse over for Klubben, de maa
jo nok kunde forstaa, at det koster noget at tilmelde et Hold, og at det koster endnu mere, naar
man er nødt til at melde Afbud til flere af Kampene. Hvert Afbud koster Klubben en Bøde.
Apropos, Afbud. Lad os samtidig slaa fast, at
det er enhver Spillers Pligt at melde Afbud saa
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hurtigt som muligt, og at der skal være en gyldig
Grund, er jo en Selvfølge. Det er meget kedeligt
at konstatere, at det oftest er Seniorspillerne, der
synder mod disse uskrevne Love. Henvender man
sig til Drengene — selv om det er i sidste Øjeblik — for at faa en Spiller paa, er det sjældent,
man faar Afslag. Saa megen Sportskultur skulde
enhver Senior have, at han altid er parat, naar
Klubben kalder, selv om det kun er fem Minutter før, Kampen skal spilles. Vi har oplevet, at
vi har henvendt os lige før Kampen, men der er
blevet svaret, at det vilde han ikke nu, det kunde
vi have sagt før, o. s. v., en saadan Spiller naar
aldrig langt, og for ham faar Sporten ikke den
rette Betydning. Og det var oven i Købet en nyoprykket Junior. Han viste i det Øjeblik ikke den
rette Sportsaand. En anden Spiller, som ogsaa
er kedelig for et Hold, er ham, som skal gøre
Vrøvl over den Plads, han er sat paa. Han burde
hellere holde sig borte fra Sporten, hvis han ikke
kan indrette sig efter andre, og især fra Fodbold.
Hvis der er nogen Sport, som kræver, at man
sætter alle egoistiske Hensyn til Side, saa er det
Fodbold. Det er og bliver et Holdspil, og den
Spiller, der ikke kan forstaa dette, er til større
Skade end Gavn for sit Hold. Paa et Fodboldhold hedder det vi og ikke jeg. Vi arbejder alle
paa det samme og for at naa det samme Maal,
og husk paa, Byrden bliver lettere, naar vi løfter i Flok.
Det var nogle Betragtninger før Turneringen,
og saa siger vi: Vel mødt igen! Lad os saa alle,
Juniorer og Seniorer, give hinanden Haandslag
paa, at denne Gang arbejder vi, som aldrig før
for at prøve paa at faa ASU bort fra den daarlige Halvdel. Vi træner og træner, og vi møder
op hver Gang.
Giv aldrig tabt, men gaa kun paa
og kæmp i Sportens Aand!
V. M.
Træningen ligger nu fast for Seniores Tirsdag

og Torsdag Kl. 18,30 og Mandag og Onsdag samme Tid for Juniores.

$ommerfesten 1945
Lørdag d. 18. og Søndag d. 19. Aug. kalder
vi igen til Sommerfest i Allinge-Sandvig.
Desværre er Tidspunktet igen i Aar kommet til
at ligge noget sent paa Sæsonen, men sent er jo
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bedre end aldrig, og paa Lørdag og Søndag gaar
det løs.
Vi har bestræbt os for at samle et Program,
som ikke i nogen Maade kommer til at staa tilbage for de foregaaende Aar. Vi har jo store Succes'er og Traditioner at hævde, og vi haaber da
ogsaa, at Programmet i Aar vil falde i Publikums
Smag.
Vi skal nævne lidt af alt det meget, der skal
foregaa : Haandboldkamp mod CBU, Fodboldkamp
mod Hasle, Dame-Haandbold-Pokal;Stævnet og
nogle Stafetløb, f. Eks. et 4 x 100 m Stafetløb for
Juniores mellem By og Land og et 10 Omganges
Stafetløb med 10 Deltagere, ligeledes mellem By
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og Land. Endelig er der Mulighed
for, at vi faar Vikings Elitehold
at se til Gymnastikopvisning.
Af den rene Underholdning kan
nævnes Koncert af Allinge-Sandvig Hornorkester, og som Hovednummer faar vi „Den syngende
Smed" fra Burmeister & Main,
Bassangeren Emil Christoffersen.
Vi husker jo fra Bladene, hvorledes denne unge B & W-Arbejder
slog igennem i Fjor ved en Koncert i Odd Fellow Palæet og siden
har denne Kunstner af Guds Naade vandret fra den ene Succes
til den anden, stadig opad mod
Stjernerne, og i Dag er han en
meget efterspurgt Kunstner over
hele Landet. Det bliver sikkert en
Oplevelse at høre hans prægtige
Røst fra Tribunen.
Og saa er der Dansen, som jo
saa mange af de Unge ser hen
til. Endnu ved vi ikke rigtigt,
hvorledes Tilladelsen kommer til
at lyde, men i alle Tilfælde bliver
der Dans paa en eller anden Maade, og sandsynligst er det, at det
bliver et stort „Græsbal" og det
skal nok ogsaa blive morsomt.
Forlystelsesparken bliver noget
udvidet i Aar, idet Chicago Tivoli
møder med forskellige Forlystelser, bl. a. baade Karrusel og Luftgynge, som vi jo faktisk tidligere
har manglet for at kunde kalde
det en helt rigtig Forlystelsespark.
Det vi selv i Aar lægger særlig
Vægt paa er den store Tombola,
som var en stor Succes sidste
Aar. Den bliver absolut ikke mindre tiltrækkende i Aar.
Alt i alt tror vi, det igen i Aar
bliver et Par fornøjelige Dage.
A. M.
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Vilhelm Mauritsen har overtaget ledelsen af fodboldtræningen
Efteraarsturneringen begynder for senior. Hans Jensen har som
sædvanlig juniortræningen.
den 19. august.
Idrætsmærkeprøverne
Bornholms fineste fodboldrækI aarene for vi fik „Stadion" var der
ke mesterrækken vil for frem- som
regel en halv snes mennesker,
tiden hedde „Bornholmsserien". der trænede til idrætsmærket. TræninRigstræner Sv. Lundgren skulde
som bekendt være kommet til
Allinge-Sandvig i 3 dage, men
besøget blev ikke til noget i denne
omgang, idet hans besøg paa
Bornholm blev saa forkortet, at
han ikke kunde naa det. Godt
det samme, maa vi desværre sige.
Det vilde være meningsløst at
lægge beslag paa rigstræneren,
naar vi saa godt som ingen atletikfolk har.
Bornholmsmesterskaberne i atletik blev afholdt paa ASGs Stadion søndag den 29. juli. Fra ASG
deltog 4 mand, alle fra CBU kolonnen. Der blev ingen mesterskaber til ASG. Dog opnaaedes
en 2. plads i 4 x 400 m stafetløb.
I dagbladene kunde man læse,
at tilslutningen baade af deltagere
og tilskuere var ringe. Deltagere
var der ikke mange af, der kunde
daarligt være mindre, men med
hensyn til antallet af tilskuere,
saa var det slet ikke saa ringe,
i særdeleshed naar man tager
den rent ud sagt elendige føromtale i betragtning. Jeg er bange
for, at det vilde have været forbistret svært at faa saa mange
tilskuere trommet sammen, dersom stævnet var blevet afholdt
i Rønne.

gen foregik paa en bane, der mildest
talt var elendig. Nu, da vi har den
herligste bane at træne paa, er der
overhovedet ingen, der træner. Er det
ikke, hvad man kalder den omvendte
verden? Der er jo det forhold ved
idrætsmærkeprøverne, at en hel del
sportsfolk kan gaa hen og tage idrætsmærkeprøverne uden træning, eller
rettere sagt kunde gøre det. Det er
der nemlig sat en stopper for nu, der
er kommet en bestemmelse, der siger,
at en mand eller kvinde ikke kan lade
sig indstille til idrætsmærkeprøverne,
uden han eller hun her deltaget i en
forudgaaende træning. Udvalget for
fri idræt maa altsag tage et skøn over,
hvem der kan lade sig indstille til
idrætsmærkeprøverne. Hvis de skulde
tages nu, er vi temmelig sikre paa,
at ingen kunde faa lov til at aflægge
prøverne! Men i kan naa det endnu,
Ved henvendelse til udvalget for fri
idræt og gymnastik erfarer vi, at idrætsmærkeprøverne vil blive afholdt i begyndelsen af september maaned.
Vi opfordrer alle sportsfolk i ASG,
baade de der har idrætsmærket, og
de der ikke har det, til at paabegynde
træningen. En maaneds træning er
ikke meget, men ved energisk træning
vil sikkert de fleste være i stand til
at klare idrætsmærkeprøverne. De er
nemlig ikke sværere, end at enhver
rask og sund mand eller kvinde kan
tage dem.
Det havde været morsomt, dersom
vor formand ved julefesten 1945 skulde
udlevere 20 idrætsmærker i stedet for
som sidste aar 5-6 stk.
GORNITZKA$ TRYK.ALLINGE

