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Kritik over Kritik
Sæsonens største Fodboldbegivenhed var Finlands Landsholds Besøg. Kampen var imødeset
med stor Spænding og Interesse, og ikke mindst
var Spændingen om, hvordan det bornholmske
„Landshold" vilde komme til at se ud. Resultatet
kender vi alle. Den store „Sensation" var, at ASU
fik en Mand paa Holdet og en som Reserve. I
hvert Fald var det i Aviserne en Kæmpesensation,
at Benny Francker og Gunnar Nielsen blev henholdsvis højre half og Reservemaalmand. For os
andre var Overraskelsen ikke særlig stor.
D' Herrer, som skrev Føromtalen, havde kun
set ASGs Hold een Gang, og det var mod Viking,
og er Føromtalen skrevet udelukkende med den
Kamp som Basis, saa er Kritikken maaske berettiget, men selvom d' Herrer ikke har set ASGs
øvrige Kampe, saa har de i hvert Fald kunnet
læse Referaterne. I disse har de to nævnte Spillere faaet saa megen Ros, som vel næppe nogle
andre bornholmske Spillere har faaet i Efteraaret.
Men det er maaske kun Kampene i Rønne, der
tællere
Benny spillede ikke godt i denne Kamp, men
de Tilraab, der lød til ham allerede ved Kampens
Regyndelse, var alt andet end kunne. Han var

upopulær før Kampen, og det kan han takke Aviserne for. En saglig og retfærdig Kritik kan ingen
indvende noget imod, men uretfærdige og ironiske
Bemærkninger bør i hvert Fald ikke findes i en
Føromtale. Det er nederdrægtigt mod de Spillere,
det gaar ud over. Gunnar Nielsen maa staa for
Skud, hver Gang han bliver udtaget som Reservemaalmand, men han er gammel RBer, og efter-

som det er 3 RBere, der skriver Sportsreferaterne,
maa man sande det gamle Ord: Frænde er Frænde
værst. Anden Forklaring findes der vist ikke paa
den Sag.
A propos de 3 RBere, der skriver Referater.
Er der ikke noget galt der? Der bliver en vis
Skævhed i Referaterne. Selvom de 3 (Store?)
rnaaske gør sig Umage for at skrive saa neutralt
som muligt; naar RB er den ene Part, saa skinner det alligevel tydeligt igennem, at det er RBere,
der skriver Referaterne. Der er 3 Klubber i Rønne,
og der er 3 Aviser. Kan det passe bedre. Med
lidt Smidighed kunde man sikkert faa den Sag
klaret. Paa den Maade fik man en Kamp refereret
set fra 3 forskellige Synspunkter.
Udtalelser fra mange ASGere gør det klart, at
der har været og stadig er almindelig Utilfredshed
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Turne fingen
Naar dette Nummer udkommer, er Turneringen
afsluttet med en for vort Vedkommende fin Placering. Det har trukket i Langdrag med de sidste
Kampe, men det skyldtes Finnernes Besøg, og
Søndag den 11. ds. spilledes de sidste Kampe i
Bornholms-Serien.
Der har i denne været stor Jævnbyrdighed i
Aar, maske saa stor som ingensinde før, men
om det skyldes Topklubbernes Tilbagegang eller
Bundklubbernes Fremgang, skal være usagt.
Efter Sportspressens Mening er Rønneklubberne
gaget tilbage — enhver hytter jo sine egne men jeg er mest tilbøjelig til at tro, at ProvinEt Tilbageblik over
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med d' Herrer Sportsreferenter i Rønne, ikke fordi
ASG faar daarlig Kritik, for det er maaske berettiget, men det er den Maade, hvorpaa Kritikken
er skrevet, der støder en. Hver Gang ASG vinder
en Kamp over en formodet stærkere Modstander,
kan man være evig forvisset om, at det er Modstanderen, der har spillet elendigt, og ikke fordi
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ASO har spillet godt. Nej, ifølge Referaterne spiller

altid daarligt, og det burde dog være en
gammel Løgn.
f. K. N .
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Saa begynder Gymnastikken
Baade Damer og Herrer faar nu Lejlighed til
at gøre Gymnastik to Gange om Ugen, nemlig
Tirsdag og Torsdag Aften under Ledelse af Eden.

Forsiund, som velvilligst har stillet sig til Raadighed. Herrerne møder Kl. 19 og Damerne Kl.
20 paa Gymnastikhuset i Allinge; men kom prc.,
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sens Spillere over en bred Front er i Fremgang.
Det vilde være glædeligt, hvis dette viser sig, at
være Tilfældet.
Vort Førstehold har i Dag en Placering, som
de aldrig før har haft i Mesterrækken, eller som
den nu kaldes, Bornholms-Serien. Vi har aldrig
før opnaaet 7 Points — disse Linier er skrevet
før den 11., maaske opnaar vi et Par endnu! —
paa en Halvturnering. ASG har engang haft 8
Points for hele Turneringen og maatte endda
bide i det sure Æble og rykke ned, men nu har
vi Chancer for at faa flere i Foraaret.
Gennerngaaende har det været smaa Nederlag,
bortset fra 0-8 til Viking, saa forhaabentlig er vi
kommet bort fra den Periode, da vi slæbte den
PnP ..Saulz" hjem

gi fter

den anden. Hvad dor skyl-

dette, skal jeg ikke komme ind paa her, men
jeg maa sige til Spillernes Ros, at Kammeratskabet har været godt, selv om vi kunde ønske
lidt mere Energi og Alvor i Træningen. Det endelige Resultat for Holdets Placering bringer vi
senere.
Andetholdet har ligeledes en fin Plads at overvintre paa. De staar som Nr. 2 i deres Kreds

med samme Antal Points som Nr. 1, Standard.
Det kan de sikkert indhente til Foraaret, saa vi
skulde have Chancer for i denne Kreds at kunne
naa Førstepladsen. Holdet har altsaa opnaaet 8
Points for 5 Kampe. De har selv scoret 22 Maal,
og der er blevet lavet 10 imod dem.
Saa har vi Førstejunior, vort Smertensbarn, som
vi havde sat saa stor Lid til. Vi havde regnet
med, at de skulde være suveræne i deres Række,
men vi blev sørgeligt skuffede. De kom endda
saa langt ud, at den sidste Kamps Udfald vilde
afgøre, om de skulde havne paa Sidstepladsen.
Hvordan det kan være, ved jeg ikke, og endnu
staar det for mig som en Uaade, at de kunde
tabe de Kampe, de har gjort. Det har ikke været
ufortjent, for de har ikke spillet godt. Maaske
havde vi stillet for store Fordringer til dem, men
efter sidste Turnerings Indsats burde vi have Lov
til det. Slaget er tabt, men der er Tid til at vinde
et nyt, og vi ved — ja, vi stoler paa vore Drenge
— at de vil vise os noget andet til Foraaret. De
opnaaede 4 Points for 5 Kampe, 11 Maal for
og 9 imod.
Og saa er der Andetjunior. Dem har vi haft
Glæde af. De har vundet alle deres Kampe, og
de har til Tider spillet, saa man kunde staa og
fryde sig over dem. De gør ikke Spillet sværere,
end det er, og de gør sig al mulig Umage for
at faa Spillet til at glide fra Spiller til Spiller.
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Franks Herre- og Damesalon
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ASGs yggefond

indbyder AS Os Medlemmer
til Efteraarets store

An4lek444,
Søndag den 25. Nov. .K1. 16
paa Gæstgivergaarden
Der spilles om

10 Ænder, 2 Gæs
samt
Par smukke Dame-Handsker
Spand fede Spegesild
Stof til 3 Viskestykker
Frokost paa Høiers Hotel for 4 Pers.
smuk Bordlampe
I. stort Frugtfad
Kulkasse med Skovl
5 Biografbilletter

20 værdifulde Gevinstel
Gennemgaaende Plader Kr. 3,50
Ekstraspil og Trøstpræmier

Gevinster for over 450 Kr.
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 ASGs
Medlemmer
Arvidsens 4 Mands Orkester
Medlemskort skal forevises

Hvis de bliver ved hele Turneringen paa denne Maade, ved vi,
at de nok skal gøre deres Klub
Ære, og det siger vi dem foreløbig Tak for. De slutter med
Maksitnumspoints, 12 Points for
6 Kampe, 30 Maal for og 4 imod.
Det er vel nok flot præsteret.
Men et sidste Ord med paa
Vejen. Til Spillerne: Lig endelig
ikke stille, hold jer i Form og
gør det ved Gymnastikken. Den
er Fundamentet, hvorpaa enhver

Idrætsmand skal bygge sit Idrætsliv, men hvis det vakler, eller
forsømmes helt, kan det blive til
Skade for ham selv og hans Kammerater.
V. M.
Det gik ikke i Hasle. Kampen
blev spillet i et modbydeligt Vejr,
som selvsagt fik Indflydelse paa
Spillet, og samtidig maatte vi i
anden Halvleg savne to Spillere.
Johan Idorn (5) fik en lettere Hjernerystelse, og en gik ud
det
lyder paradoksalt — han frøs. Det
har jeg aldrig oplevet før. Selv
om vi tabte 0-7 (0-2) (0-5), forandrer det ikke Stillingen, vi slutter Turneringen som Nr. 5.
Vort Em le sZwl, zevk.1~
Mange vil kunde huske, hvorledes vi for et Par Aar siden fra
Byraadets Side blev anmodet om
at ændre vort Emblem, saaledes
at det kom noget bedre i Overensstemmelse med Tegningen i
Allinge-Sandvig Byvaaben. Sagen kom frem, da vi startede
ASO-Bladet, og den store Cliche
af vort Emblem blev sat paa Forsiden. Dette var der enkelte Byraadsmedlemrner, der ikke syntes
om, bl. a. nu afdøde Malermester
Nielsen, Sandvig, som jo var kendt
for at være meget interesseret »i
alt vedr. Allinge-Sandvig og specielt alt, hvad der hørte til gamle
Dage.
Efter nogen Forhandling med
Byraadet blev Sagen imidlertid
henlagt, fordi man ikke her kunde
blive enige om, hvorledes man
vilde have Emblemet. Vi paa vor
Side insisterede stærkt paa, at vi
vilde beholde Skjoldfaconen og
saa kun ændre Tegningen af Anker og Bølgelinier. Der var imidlertid andre, der bestemt holdt
paa, at vi ogsaa skulde ændre
selve Emblemets Facon.
Efter en Pause er vi i Bestyrelsen blevet enige om, at vi nu
vil have Emblemet ændret, saaledes at det bliver helt rigtigt, og
saa vil vi søge Kommunalbestyrelsens Udkendelse af det. I Løbet af kort Tid vil der derfor blive
indsendt et Forslag til Godken-

delse, og forhaabentlig kan vi saa
have de nye Emblemer i Orden
til Nytaar eller maaske før.
Naaaf-~ Mit.aZeafteneg 2'cycaaRt3big
Med Torsdag d. 8. November
sluttede Klubaftenerne. Mange vil
rnaaske synes, at det er mærkeligt,
eftersom der ikke var noget som
helst i Vejen med Tilslutningen.
Bestyrelsen har drøftet Spørgsmaalet meget indgaaende, og man
er saa blevet enige om at lukke
indtil videre, fordi man fandt, at
Tonen og Aanden over disse Aftener ikke var, som den skulde
være.
Man har haft Indtrykket af,
at Medlemmerne mest kom i Klubben for at spille Kort, og at det
øvrige, der foregik, kom i anden
Række. Saadan skal det jo ikke
være.
løvrigt kommer vi sandsynligvis til dette Spergsmaal ret snart,
og de faste ugentlige Klubaftener
vil maaske igen blive til Virkelighed; under alle Omstændigheder
dog paa en helt anden Maade.
Slappe Klubledere
Ved Bornh. Atletik Forbunds
Repræsentantskabsmøde i Rønne
i Søndags var der 7 fra Rønne
og een fra Provinsen, nemlig undertegnede. Naar man betænker,
at de 9 Foreninger, der er tilsluttet
Forbundet, maatte stille med 27
Repr., ser man tydeligt den ringe
Interesse, særlig fra Provinsens
Side. Skal dette fortsætte, kan det
komme dertil, hvor Rønne siger:
Naar i ikke gider interessere jer
for Atletikken, saa maa vi tage
1-Inand i

med Sagen og

overtage Ledelsen.
Nexø Idrætsf., Nexø Boldklub,
Aa. Idrætsf. og Hasle Idrætsf. var
overhovedet ikke repræsenteret.
Jeg kalder det en Skandale, at
en Forenings Bestyrelse kan behandle et Lokalforbunds Aarsmøde paa saa ligegyldig Maade.
Axel Mauritsen
Jal, rjode Fodki t.,
Nr. 40 til Salg,
Skraeder P. Hansen, Sandvig
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