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2 søndage i træk har der været en sensation
øens fineste række — og
i bornholmsserien
begge gange er det ASU, der har foraarsaget
sensationen. Først spilledes uafgjort 1-1 mod
Svaneke i Svaneke og dernæst sejr over RB 2-0
paa hjemmebane. Hvilken, der er den største sensation, er „hipper som happer." Heldet har været
med os begge gange, men jeg kan ikke indse,
at det har været den altoverskyggende aarsag
til successen.
Avisernes foromtale til kampen mod Svaneke
var nærmest i retning af, at Svaneke havde et
let offer, og det eneste, det drejede sig om, var,
hvor stor sejren vilde blive. Ja, saadan kunde det
maaske se ud, naar man ser paa resultatet fra
søndagen før, da Nexø vandt med 4-1, men jeg
er bange for, at man i sine betragtninger har
glemt, at ASU i saa godt som hele 2. halvleg
spillede med 8 mand (1. halvleg endte 1-1), og
med en saadan reducering af mandskabet synes
jeg, at resultatet var ganske hæderligt. Fru Fortuna var med os i Svaneke, ja, men dog ikke
mere, end at hun kunde tillade, at vi brændte
2-3 aldeles oplagte maalchancer.
Nej, der er andre aarsager. For det, første hersker der paa holdet et kammeratskab saa godt,
som et kammeratskab kan tænkes at være, og
hvad det betyder for et hold, det ved sikkert alle.
For det andet har holdet et fantastisk kamphumør, der er ingen , af de 11 mand, der gåar paa
banen med følelsen „hvad kan det nytte," nej,
„nu skal det være, jeg giver alt, hvad jeg har i

mig — og lidt til, hvis det er nødvendigt," det er
det, der præger holdet i efteraaret. For det tredje
har holdet efterhaanden lært at spille en del fodbold. Spillet er ikke nær saa febrilskt og nervøst,
som det var før, der er kommet mere ro over
det, og dertil kommer, at positionsspillet har forbedret sig ganske betydeligt.
ASG har længe været nede i en bølgedal, og
vi har været dem, der har maattet tage imod
de store „øretæver". Det ser ud til, at det er slut
nu, og der er andre, der har overtaget denne lidet
misundelsesværdige rolle. Hermed ikke sagt, at
vi kan vinde hver gang, nej, kan vi blot opnaa
hæderlige resultater, saa er vi tilfreds, vi kan jo
ikke lave sensation hver søndag.
Ovenstaaende er skrevet før kampen mod Viking,
og nu mener man selvfølgelig, at jeg skal slaa
en streg over det. Der tager man imidlertid fejl.
Nederlaget paa 8-0 kan ikke bortforklares, og det
behøves heller ikke. Holdet havde en udpræget
off dag", man vilde have forsvoret, at det var
det samme hold, som spillede mod RB søndagen
før, og saa var det nøjagtigt de samme 11. Den
„sæk" var den undtagelse, der bekræfter reglen.
Vi kommer igen, og vi faar forhaabentlig lejlighed
til at vise rønneboerne, at vi kan spille fodbold.
Læs Efieraarets nye Bøger i vor

Læsekreds 2,50 pr. Md.
Største Udvalg

Allinge Boghandel
Havnegade . Telf. 56

En lille fest
Lørdag den 15.-9. havde ASU indbudt alle de
mennesker, der paa en eller anden maade havde
hjulpet til ved sommerfesten, enten i form af gaver
eller arbejde, til en lille festlighed. Der var udsendt
invitation til op imod et par hundrede personer,
og af disse havde godt et hundrede givet møde.
Foreningen var vært ved et fælles kaffebord. Formanden bød velkommen og redegjorde derefter
for sommerfestens forløb, ligesom han udtalte en
hjertelig tak for den haandsrækning, hver enkelt
havde givet.
Kassereren oplæste sommerfestens regnskab,
hvoraf vi gengiver de samlede tal:

Et Radionppnrnt
skal ikke alene være en
Nydelse at høre paa, det
skal ogsaa være en Pryd
for Hjemmet.

Har De set vor Udstilling?

Indtægt

Entre
Spil og boder
Lotteriet

4.556,66
5.974,92
3.000,00

13.531,58

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

Udgift

Arrangement o. lign
Spil og boder
Lotteriet

2.515,32
2.283,59
266,07
5.064,98
Overskud
kr. 8.466,60

Efter at man havde sunget en „Vir tilfållet"
lavet sang, afholdtes en „hvem ved hvad" konkurrence mellem 5 aktive og 5 passive.
De passive havde „tur" og vandt. Præmien var
en stor, fed, herlig, udansk cigar, taberen fik som
trøst en cigaret. Resten af aftenen dansede man
skiftevis gammeldags og swing.

Efterse Deres Fodtøj

Bevar
hvad De har!

Send det til Reparation, før det er for sent !

Børge Nybos Skotøjsreparation
Kirkegade 5, Allinge

Flæsk . Pølser „ Paalæg
Altid f. Kl.s Varer

Svend Hansen
Telefon Allinge 38
Varerne bringes

En Landsholdsspiller udtaler sig!
I det sidste Nummer af „Fodbolddommeren"
saas et Indlæg, som den tidligere LandsholdsFløjhalf Poul Toft Jensen havde skrevet i Korsør
Boldklubs Medlemsblad. Det fortjener at kendes
af flere. Her er det:
Vi staar atter ved Begyndelsen af en Sæson.
Turneringsplanen er blevet diskuteret, og vi har
allerede gjort os klart, hvilke Kampe vi kan vinde,
og hvilke der er tvivlsomme. For os alle gælder
det, at vi haaber og tror paa Fremgang i Forhold til forrige Sæson.
Saadan skal det ogsaa være, men lad os straks
gøre os klart, at selv om vi taber en af de Kampe,
vi har regnet med at vinde, saa giver vi ikke
Dommeren eller en Kammerat Skylden. Vi maa
bort fra den Vane, alt for mange Spillere lider
af: At smaaskændes og diskutere med Dommeren;
det tager for meget af Lysten til Spillet.
Vi maa huske paa, at vi, naar vi vil kritisere
Dommeren, altid ser Sagen fra vor Side. Vi kan
ikke i Kampens Hede se neutralt paa de Forseelser, der begaas. Dette maa staa ganske klart
for Anføreren, og han maa være i Stand til at
faa Kammeraterne til at holde op med de smaa
ubetænksomme Bemærkninger. Uaar Spillerne og
kværulerer over Dommeren, paavirker det i Reg-

len ogsaa Spillernes egne Præstationer, idet man
ved at vænne sig til den Tanke, at Dommeren
altid holder med Modparten, føler sig forurettet,
og ved at give Luft for den Forurettelse forøges
Tanken om, at Dommeren er imod vort Parti,
og det kan give en Følelse af, at det hele er
omsonst, og saa nedsætte Spillehumøret.
Et andet Forhold, der er lige saa slemt som
Kritik af Dommeren, er den stadige Kritik af Kammeraternes Spil, som vi hører paa flere Hold.
Husk altid paa, at den Holdkammerat, der lige
har afleveret en Bold daarligt, selv er fuldstændig
klar over sin Fejl og er ked af det. Kommer du
med en irriteret Bemærkning eller ryster du opgivende paa Hovedet, saarer du ham og gør ham
nervøs, saa han, naar han næste Gang faar Bolden, er bange for, at det ikke skal blive gjort
tilfredsstillende, og denne Angst gør ikke Sikkerheden større. Irettesættelser paa Banen maa kun
undtagelsesvis finde Sted og skal gives af Anføreren.

Ure
Briller
Guld
Sølv

Conrad Hansen
Mel■nwelilffil■

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Alle Reparationer af
Cykler og Symaskiner
udf. hurtigt og billigt

Fr. Bager
Husk den nye Adresse: Nørregade 48

Franks Herre- og Damesalon
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 . Telf. Allinge 101

Hurtigt
og billigt

Renseriet

EXPRES

Carte. llondf~ Nørregade 11, Allinge . TIL 108

Høiers Hotel
H. Nielsen

Kirkegade 7, Allinge

Bestil Tid paa Telf. Allinge 53

Vent med Kritikken til Sveden er vasket af,
og I efter Kampen sidder ved en Kop Kaffe. Saa
er der ingen, der bliver fornærmet, for Kritikken
fremsættes selvfølgelig ikke, saa den saarer, medens Kritik paa Banen af en Aflevering, en Placering eller lignende meget let giver Anledning
til et irriteret Svar, idet man i Kampens Hede ikke
har Tid til at overveje sine Ord.
Og saa maa I selvfølgelig ikke heller skændes
med Modspillerne. Er Modspilleren fornærmet,
skælder ud og truer, saa lad være at give ham
igen paa samme Maade, men vis ham et venligt
Ansigt og tal til ham som om I er gode Kammerater, og sæt jer saa i Respekt med en kraftig,
reglementeret Tackling.
Kan I lære at spille Kampene under disse Forudsætninger, vil I faa dobbelt Fornøjelse af jeres
herlige Sport, selvom I ikke vinder hver Gang.
V. M.
Klubaftenerne indledes
Nu er det snart Vinter med lange Aftener, og
vi pasbegynder de ugentlige Klubaftener.

Søndag den 21. ds. afholder
ASG sit aarlige
4;4404 't?#
paa Gæstgivergaarclen Kl.16
Der bortspiller 20 sjælene
og værdifulde Gevinster
1. En ønskekurv

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

En Kurv fyldt med mange dejlige Sager, f. Eks.: 10 Pilsner,
7,2 Fl. Akvavit, 1/1 Fl. Vin, 1 Ds.
Rejer, 10 store Cigarer, 1 Citron
Salatolie, 1 Fl. Tomat Ketchup, 1/.2 Ds. Ærter, 1 kg Kartoffelmel, 1/ kg Sagogryn, 5 Stearinlys.
Værdi ca. 40 Kr.
En Herreskjorte, Værdi 35 Kr.
Et Gavekort paa 20 Kr.
Et Snapse- eller Likørstel
(Sølvbakke m. Karaffel og Glas)
En Spand Spegesild
Smørrebrød med øl og Snaps
til 4 Personer
1/ Kasse øl
1 Pk. Cigaretter
1/1 Fl. Aalborg Taffel Akvavit
Forsaaling af et Par Sko
En Kasse Æbler, 15 kg
En stor Baby-Dukke
1/2 Kasse øl + 1 Æske Snus
50 Cerutter
1/2 Fl. Manon Likør
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Gennemgaaende Plade til alle Gevinsterne Kr. 3,50 (det er kun ea. 17 Øre
pr. Spil).
Ekstragevinster og Trøstpræmier
Samlet Ceviamtv=reli en._ 400 ler,

vi det aarlige Bankospil, og det

Kom i god Tid. Vi sørger for ca. 300
Siddepladser, og der er Højttaleranlæg, saa alle kan følge Spillet paa
bedste Maade.

Kl. 19 Bal for Foreningens
Arvidsens 4 Mands Orkester
Medlemskort skal forevises

Derefter følger en dejlig Herreskjorte. Det er en hvid, blød
Skjorte med to Flipper og af et
dejligt Stof.
Det er ogsaa en
meget sjælden Ting i Dag. Resten
af Gevinstlisten bestaar af Gavekort, Likørstel, Spegesild, Snaps,
øl, Æbler, Likører, Tobak, Cerutter, Cigaretter, Chokolade rn. m.
Fodboldresultaterne
9. September:
ASG II-Hasle 11 11-0
ASG j. II-Amager j. I 3-1
16. September:
ASG r-Nexø I 1-4
ASG II-Standard I 0-5
ASG j. II-Viking j. II 4-1
23. September:
ASG I-Svaneke I 1-1
ASG j. I-RB j. I 1-3
30. September:
ASG I-RB I 2-0
ASG Il-Rø I 7-4
ASG j. II-KFUM I. ASG u. K.
ASG j. Il-Standard j. I 10-0

Haandbold
Haandboldsturneringen er slut.
Desværre er vi ikke i stand til
at bringe et skema over de forskellige holds placeringer, da
haandboldforbundet endnu ikke
har udsendt disse. Vi konstaterer
endnu engang, at det haandboldforbund snork-sover.
Vort 1. hold vandt sin kres og
naaede saaledes finalen. Den anden kredsvinder var Viking. Viking vandt over ASG, men der
maatte omkamp til, idet selve
kampen endte uafgjort. Resultatet
Det store Bankospil
af omkampen blev 1-0.
Søndag den 21. ds. afholder
Forøvrigt mener vi, at een

1/2 Td. Kartofler
14) Fl. Solbærrom
En Pibe med 2 Pk. Tobak
En stor Æske fyldt Dessert
1/1 Fl. Vin + 1 Pk. Cigaretter
5 Biografbilletter

Medlemmer

Torsdag d. 18. ds. bliver Indledningsaftenen, og det bliver et
Møde, hvor specielt alle gymnastikinteresserede indbydes, idet
det nemlig er Vinterens Gymnastik, der skal drøftes.
Det ligger saadan i øjeblikket,
at det kniber med at finde Ledere,
og derfor vil Gymnastikudvalget
gerne høre Medlemmernes Mening om Sagen. Vi skulde jo gerne
have Gymnastikken i Gang i Vinter. Vi kan ikke være bekendt
kun at møde med et Damehold,
vi skal se at faa Mandfolkene med.
Der vil blive fremvist nogle
interessante Gymnastikfilm, og
skal vi saa ikke være enige om,
at der bliver stuvende fuldt paa
Torsdag.
Torsdag den 25. ds. afholdes
en Aften, som hedder: „Hos Venezuela-Danskerne", hvor der bl.
andet vises en Film fra Kolonien
og Arbejdet derovre.
Torsdag d. 1. November vises
en meget smuk og interessant
Farvefilm om Fremstilling af den
berømte Cherry Brandy Likør.
Torsdag d. 8. November bydes
der igen paa Film, og det bliver
et mixed Sportsprogram m. forsk.
Sportsfilm, vi ikke tidligere har
forevist i Klubben.
Vi byder alle vore Medlemmer
hjertelig velkommen i Klubben.
Der er altid gratis Adgang. Kaffe,
Sodavand ni. m. er meget b.11igt.
Husk saa, at det er hver Torsdag Aften Kl. 20 i Klubben.

1

bliver i Aar noget, der siger Spar
To til alle de foregaaende Aar.
Det er en meget sjælden og
værdifuld Gevinstliste, Bestyrelsen har sammensat. øverst staar
„en ønskekurv", og det er i Sandhed en ønskekurv med alle mulige
rare Sager, øl, Snaps, Vin, Cigarer,
Rejer, Citron, Salatolie, Ketchup,
Ærter, Kartoffelmel, Sagogryn og
Stearinlys. Det er en Kurv, der
nok skal vise sig at være et godt
Trækplaster. Værdi ca. 40 Kr.

kamp er for lidt til at afgøre et

mesterskab, hvert hold burde have en hjemmekamp. Skal der kun
een kamp til, bør den i hvert
fald afgøres paa neutral bane.
En gave
Købro. ReuSch har været saa
elskværdig at skænke 4 borgerlaansaktier til byggefondet. Tak.
Et ar gode Fodboldstøvler
Nr. 41 til Salg.
Skræder P. Hansen, Sandvig
GORNITZKAS TRYK, ALU VGE

