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„Provinsen"" stikker agterud 
Foraarsturneringen er nu forbi, og det kunde 

være interessant at kaste et blik tilbage og se 
paa dens forløb i store træk. Den almindelige 
opfattelse var, at B 1910 vilde løbe af med me-
sterskabet og dermed retten til at rykke op i 
3. division. Og saaledes blev det jo ogsaa. Det 
er ingen tilfældighed, at det blev B 1910, der 
blev mestre. B 1910 er maaske ikke det hold, der 
spiller smukkest fodbold herover, men det er et 
hold, der gaar til sagen og ikke giver noget 
væk ved dørene. Og ikke mindst — B 1910 har 
altid konditionen i orden. Vi ønsker B 1910 til 
lykke med mesterskabet og haaber, at holdet 
maa repræsentere bornholmsk fodbold paa en 
smuk og værdig maade. 

Det viste sig ret hurtigt, at Nexø var det hold, 
der vilde blive B 1910s værste konkurrent, men 
i deres indbyrdes kamp vandt B 1910, og dermed 
var sagen faktisk afgjort. Siden faldt Nexø be-
tydeligt af paa den og rykkede helt ned paa 4. 
pladsen. Viking -- det hold, der spiller pænest 
fodbold, vel at mærke, naar det selv kan faa lov 
til at bestemme tempoet 	sluttede paa 2. plad- 
sen. Foraarets sensationshold er ubetinget RB. 
Ved Foraarets begyndelse var dette hold placeret 
omtrent i bunden, og man vilde have forsvoret, 
at RB skulde naa saa vidt, at det vilde være i 
stand til at true Viking paa 2. pladsen. Holdet 
gik ubesejret igennem foraarsturneringen, det er 
en bedrift, man maa tage hatten af for. 

Det før saa sejrsvante Svanekehold maatte 
aar nøjes med 6. pladsen. 

Dermed er vi naaet til bundklubberne — Hasle, 
ASG, AaIF og Gudhjem. Mellem disse 4 hold 
har der været en rasende kamp bm at undgaa 
sidstepladsen. Vort hold var godt placeret ved 
foraarsturneringens begyndelse, og man mente 
sig saa godt som sikker. Ikke desto mindre ud-
viklede det sig saaledes, at da vi stillede op til 
den sidste kamp, da gjaldt det jumbopladsen. 
Heldigvis lykkedes det os at vinde denne kamp 
over Gudhjem. Denne sejr — den eneste i for-
aaret — bevirkede, at vi blev nr. 7 med samme 
pointsantal som Hasle. Da Hasle har bedre maal-
avarage end vi, blev de nr. 6. Aal F blev nr. 8, 
og Gudhjem besatte den lidet misundelsesvær-
dige sidsteplads. 

For ASG har det været en sløj halvturnering, 
idet holdet kun har spillet 11/2  god kamp. Mod 
Svaneke (2-2) spillede holdet godt hele kampen. 
Det var 1. I Gudhjem spillede holdet godt, men 
kun i 2. halvleg. Det var 1/2. Sammenlagt 11/2. 
Det er meget lidt i 8 kampe, men derfor er der 
ingen grund til at tabe humøret, frisk mod, An-
tonius, vi haaber paa bedre resultater til efter-
aaret. 

I samme aandedræt maa man dog gøre sig 
klart, at det er den fineste placering, ASG nogen 
sinde har haft. Det højeste pointsantal, ASG tid-
ligere har opnaaet i mesterrækken — bornholms-
serien hedder det nu — er 8, saa helt galt er 
det dog ikke. 

Ret beskæmmende for „Provinsen" er det, at 
de 3 rønneklubber har besat de 3 første plad-
ser. Det er beklageligt at maatte erkende, men 
det er paa vor ø ligesom i det øvrige land, ho- 
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vedstaden dominerer. I 1. division ligger 6 kø-
benhavnske klubber paa de første 6 pladser, 
medens provinsen besætter de 4 sidste. Oven-
ikøbet maa en af provinsklubberne rykke ned i 
2. division, medens en københavnsk klub rykker 
op i 1. division, saaledes at denne kommer til 
at bestaa af 7 klubber fra København og 3 fra 
provinsen. 

Det er galt her, men meget værre der. 

Noget maa der gøres! 
Det skal ingen hemmelighed være, fodbold-

træningen har gaaet rigtig skidt i foraaret. Der 
maa gøres noget for at vække den slumrende 
interesse. Vi maa have en træner. Der har væ-
ret tale om at faa en herover i 14 dage, altsag 
nærmest i vedkommendes sommerferie, men det 
duer efter min mening ikke. Bedre end ingen-
ting — ja, rnaaske, men hvad kan man lære paa 
14 dage? Forbavsende lidt. Nej, vi skal have 
en træner i mindst et aar. Der er bare det, at 
en virkelig god træner er nederdrægtig dyr. Un-
der 6-7000 kr. faar vi ingen, men er det nu alli- 

gevel ikke bedre at ofre de penge end at plante 
kartofler paa stadion? 

I hvert fald kan vi snart blive enige om, at 
saadan, som det har gaaet i foraaret, kan det 
ikke blive ved med at gaa. Drengene har saa 
at sige ingen træning faaet i aar, der har ingen 
været til at tage sig af dem. Vi har en stor og 
god juniorstab, og den maa 'vi gøre noget for, 
ellers mister vi dem, og saa er ASU ilde stedt. 

Drengene har interessen — endnu, og mon 
ikke seniorerne vilde faa den, dersom vi fik en 
dygtig, professionel træner. Hvis det ikke virker, 
saa er der ingenting paa apoteket, der hjælper. 

kelA 
Vi klarede den, selv om det var paa et hæn-

gende Haar. Lige til det sidste holdt Spændin-
gen sig mei Hensyn til Førsteholdet, og de vel-
komne to Points over Gudhjem flyttede os bort 
fra den nederste Ende. Ja, vore Forhaabninger 
fra Begyndelsen af denne Halvturnering slog alt-
saa ikke til, men jeg skal ikke her komme ind 
paa at filosofere over de bristede Forhaabninger. 
Dog vil jeg indskyde, at man kan endnu engang 
ikke vente at spille godt Fodbold — i det hele 
taget klare sig godt 	hvis man ikke vil træne, 

Fodboldstøvler 
prima Kvalitet 

CARL Ifik.RSEN 
vestergade , Telefon 104 

Person- og Lastkørsel 

Kast Falk 
„Aabrinken", Tejn 

Telf. Allinge 3_30x 

1. Kl. Varer 
Hjemmelavet Paalæg 

Schack Jørgensen 



Autokørsel 
udføres med 6-7 Pers. Bil 
Rundture arrangeres Stedkendt Chauffør 

Viggo Hansen 
Telefon Sandvig 25 

	WRIENIMMIXEMI 

Flæsk o Pølser Paalæg 
Altid 1. Kl.s Varer 
Hjemmelavede Salater rørt med Olie 

Alt modtages til Røgning 

Svend Hansen 
Telefon A Ringe 38 

Varerne bringes 

Franks Herre- og Damesalon 
Byens furende 

Telf. Allinge 53 

og det har været meget sløjt med Tilslutningen 
til Træningen i Foraaret. Der er flere, der har 
sagt, at vor Kondition i al Fald var i Orden, 
men jeg vil dog paastaa det modsatte, selv om 
jeg fuldt er klar over, at det indbyrdes Sammen-
spil er den væsentligste Aarsag. Over hele Dan-
mark er man ved at blive klar over Grunden til, 
at vi ligger langt bagefter f. Eks.. Sverige. Det er 
Svenskernes Kondition. De svenske Trænere læg-
ger meget større Vægt paa denne Side af Træ-
ningen, end vi herhjemme gør, og det er nu og-
saa rigtigt, for man skal have en perfekt Kon-
dition for at kunne udfolde nogen Teknik eller 
Taktik i en Kamp. 

Men tilbage til det, jeg egentlig skulde skrive 
om. Hvad angaar Førsteholdet, saa er det om-
talt andetsteds i Bladet, og jeg vil derfor gan-
ske kort omtale de andre Hold. Andetholdet har 
kun spillet tre Kampe, og deraf har de vundet 
to og spillet een uafgjort, saa det er jo lige ved 
at være Maksimum for præsteret Ydelse, men vi 
har rnaattet melde Afbud et Par Gange, da vi 
ikke har kunnet opstille Hold. Takket være Sol-
daterne har det været muligt, at de fire-fem An- 

detholdsspillere, vi har, ogsaa har faaet Lov til 
at spille Kampe. De lagde vel Mærke til, at der 
stod fire-fem, ja, saa mange Mand har vi virke-
lig været i Stand til at fremtrylle i Løbet af hele 
Foraaret. Det er sørgeligt, men sandt! 

Meget større Fornøjelse har vi dog haft af 
vore Juniores. Der har vi ikke manglet ;Spillere, 
og de fleste af dem har ganet til Sagen med 
Lyst og Energi, men alligevel har enkelte af dem 
svigtet. Jeg vil dog her lægge den største Skyld 
paa Træningen af dem, da den ikke har været 
saa god som de andre Aar. Det er en Fornøj-
else at arbejde med dem, for de er altid villige 
til at være med, selv om der ogsaa nok kan 
være enkelte imellem, som ikke fuldt ud yder 
deres Bedste. Endvidere har vi haft Drengene 
med til at spille Kampe, og selv om det ikke 
gik saa godt, skal vi nok alligevel faa Fornøj-
else af dem. 

Førstejunior klarede ikke deres Kampe saa 
godt, som vi havde ventet. Det kneb meget stærkt 
med deres Sammenspil, men hvordan skal det 
ogsaa kunde gaa godt, naar flere af dem slet 
ikke har været til Træning eller i al Fald kun 
en enkelt Gang? Det maa kunde blive meget 
bedre. 

Andetjunior har vi derirhod ikke haft Grund 
til at klage paa. De har vundet alle deres Kampe, 
undtagen en enkelt mod Knudsker jun. I. Her 
kom de til kort, da de gennerngaaende var bange 

Personkørsel med 6-7 Pers. Bil 

Gunnar Thorsen 
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I den smukke Sommeraften 
samledes Ungdommen, 
en Banjo lægger for 
med en Stump Melodi, 

og snart lyder Sangen 
ud over det stille 'Vand 

Tag selv et Instrument med ! 

Kig indenfor og se paa de nye, 

vi har faaet hjem. 

Banjo, Mandolin, Jazz-Guitar . 

William Lind 
Allinge Radioforretning . Tlf. 95 

for de større Drenge, som altid vil findes paa 
Landklubbernes Førstejuniorhold, men havde de 
spillet mere sammen i den Kamp, havde de og-
saa vundet den. Til Lykke, Drenge, det var godt 
klaret. Da de vandt Kredsen, skulde de jo spille 
Kredskamp om Mesterskabet, og her gik det li-
gesom mod Knudsker, men de klarede den al-
ligevel godt. 

Drengeholdet tabte alle deres Kampe og et 
Par af dem stort, men de skal ikke tabe Modet 
og lade sig slaa ned af det. Gennem Nederlag 
til Sejr, hedder det, og det skal ogsaa nok vise 
sig at være rigtigt for deres Vedkommende. De 
er ikke bange for at gaa paa, og med lidt mere 
Rutine skal det nok lykkes for dem. Det var et 
Forsøg med Drengene, og det viste os, at vi 
bare skal fortsætte den Vej. 	 V. M. 

Til Lykke, Birger! 
Som vi tidligere har omtalt her i Bladet, har 

Revisor Rud. Holm udsat en Landskamp- og Kø-
benhavnertur til den Junior, som har lagt størst 
Interesse og Flid i sin Træning. Juniortræneren 
og Fodboldudvalget har nu udtaget Birger Mik-
kelsen til den fornøjelige og interessante Tur, 
og vi ønsker ham til Lykke med den og haaber 
at hans Eksempel maa anspore andre til at følge 
det. Han har som faa fulgt sin Træning og al- 

drig svigtet, men det er ikke nok, for han har 
ogsaa ved sin gode Opførsel faaet Vægtskaalen 
til at vippe ned til sin Fordel. Foruden dette er 
Birger jo en dygtig Boldspiller, men det bliver 
der ikke taget saa meget Hensyn til ved dette 
Valg, det kunde lige saa godt have ramt en 
mindre dygtig Spiller. Vi er ikke bange for at 
sende Birger af Sted, for vi ved, at hans Opfør-
sel vil være upaaklagelig som en værdig Repræ-
sentant for A. S. G. 

Tænk paa det, Drenge, maaske kan en anden 
af jer et andet Aar faa opfyldt enhver rask Fod-
bolddrengs højeste Ønske: En Landskamp mod 
Sverige og oven i Købet flere Dages Ophold i 
København. 

Samtidig vil vi her sige Rud. Holm Tak for 
hans smukke Tanke og Interesse for vore Drenge. 

V. M. 

Nu nærmer Tiden sig 
Som tidligere meddelt afholdes sommerfesten 

den 7.-14. juli, altsaa om ganske kort tid. For-
beredelserne er i fuld gang. Det er et stort appa-
rat der skal sættes igang for at faa gennemført 
en sommerfest, der skal strække sig over 8 dage. 
Det er første gang i ASGs historie, at der laves 
en sportsuge, og derfor er man indenfor ledelsen 
spændt paa, hvordan den forløber. Betingelsen 
for, at det skal gaa, er, at man kan samle pu- 

Skal De ha' en rigtig Kop Kaffe, prøv da 
„Byens bedste" fra 

0. Sonne-Mortensen 
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28 

Smag vor 
hjemmelavede Spegepølse 

W. Romers 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

IIICI■•■■■•«Nl•ID 

Grcesslaamaskiner 

Telf. Allinge 39 	P. C. Holm 
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MEDDELELSE 
Da vi stadig faar nye Sendinger 
hjem af Kort-Varer, beder vi Dem 
venligst jævnlig forhøre, om ikke 
netop det, De ønsker, skulde være 
hjemkommet. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Auto-Kørsel udføres med 6-7 Pers. Bil 
. Rundture arrangeres, stedkendt Chauffør • 

AAGE IPSEN 
Telefon Allinge 195 

blikum hver aften og begge søndagene, men 
denne betingelse skulde være til stede. For det 
første har vi vort stampublikum, som sikkert 
ikke svigter, og for det andet har vi turisterne. 
Det er midt i højsæsonen, sommerfesten ligger, 
med andre ord, byen er fuldt belagt med turi-
ster, og det skulde være mærkeligt, om de ikke 
skulde have deres nysgerrighed tilfredsstillet ved 
at møde op paa stadion og paa festpladsen for 
at se, hvad der foregaar. Oplandet plejer ikke 
at svigte til vore sommerfester, og nu, da tog-
planen ændres, saaledes at der omtrent gaar et 
tog hver time, saa er der store chancer for, at 
en mængde rønneboere tager hertil. Vi kan vist 
godt sige uden at prale, at vore sommerfester 
har et godt ry ude paa øen. Derfor haaber og 
tror vi, at sommerfesten 1946 bliver noget af 
det helt store. 

Der bliver en masse sport i aar, fodboldkampe, 
haandboldkampe og atletik. Programmet er endnu 
ikke helt fastlagt, men af sportskampe kan vi 
nævne: Der er udsendt indbydelser til alle haand- 

boldklubber, saa der vil blive en mængde haand-
boldkampe baade for damer og herrer. Indby-
delse' er udsendt til samtlige foreninger, som har 
atletik paa programmet. Det er meningen, at 
der den første søndag skal afholdes et stort at-
letikstævne. Følgende fodboldkampe: CIK mod 
ASG old boys, Sjællands udvalgte juniorhold 
mod Bornholms udvalgte juniorhold, ASGs junior 

mod et andet juniorhold her fra øen. ASO I skal 
spille 2 kampe mod B 1901 fra Nykøbing F. Til 
en af kampene er der tale om at forstærke 1. hol-
det med forhenværende ASGere, -saasom Benne 
Arvidsen, Basse Christiansen m. fl. 

Een ting er givet — sport kommer det ikke 
til at skorte paa. 

Og saa alt det andet. Hvad det store træk-
plaster bliver, er ikke afgjort endnu, man ligger 
i" forhandlinger med en hel del forskellige kunst-
nere, bl. a. med Mogens Davidsen og nogle gode 
artister. Desuden er der forhandlinger i gang 
med et svensk „Spehnansorkester". Der gøres, 
hvad der kan for at faa noget virkeligt godt. 

Søndag den 14. om aftenen vil der blive ar-
rangeret et stort fakkeltog og et storslaaet fyr-
værkeri. 

Paa gsværksbanen bliver der lavet en estrade, 
hvorpaa dansen gaar hver aften. Af andre for-
lystelser kan nævnes „Chicago Tivoli", vore egne 
boder m. m. 

I aar vil publikum blive præsenteret for noget 
af det helt store en kæmpetombola med 5000 
— fem tusinde — gevinster. Af gevinster kan næv-
nes radioapparat, cykler (hvis det kan skaffes), 
støvsuger, havemøbler, ferieophold, gaver fra 
byens handlende, legetøj rn. m. m. 

Lotteri vil der derimod ikke blive lavet i aar. 
Denne sommerfest et et stort apparat at sætte 

i gang, og der skal mange mennesker til for at faa 
det hele til at klappe. Vi beder derfor vore in-
teresserede medlemmer om at give et nap med. 
Det gode formaal fortjener, at vi alle er med i 
arbejdet for at sikre foreningens økonomi. 

Og saa haaber vi, vejrguderne staar os bi. 

Højers Hotel 
- II. Nielsen 

KOFOED & MORTENSENS 
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79 
udfører alt i Nybygninger og Reparationer 

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser 



Flere brækkede Zelbben 
I Kampen mod Gudhjem fik 

Gunnar Nielsen brækket et Rib-
ben. Et Stykke Tid efter spillede 
han en Haandboldkamp med det 
Resultat, at det samme Ribben 
brækkede paa samme Sted. Han 
maa nu holde sig i Ro foreløbig. 

J. K. A T. 
For finsi gang 

2. pinsedag spillede et udvalgt 
bornholmsk hold mod FBU paa 
ASGs stadion. Det er første gang, 
2 unionshold har spillet i Allinge-
Sandvig. Ganske vist var det ikke 
selve unionskampen, men derfou 
var det alligevel en oplevelse 
for fodboldpublikummet her. Des-
værre blev kampen ikke det, man 
havde ventet, dertil var spillet 
ikke godt nok. Publikumsmæs-
sigt blev det sukces, idet der var 
801 mennesker, der erlagde en-
tre. Sammenligner man det tal 
med publikumsantallet i Rønne, 
hvor antallet var ca. 900, saa kan 
man vist godt sige, at det var 
enestaaende godt. Derfor har man 
vel lov til at haabe, at det ikke 
er sidste gang, unionen henlæg-
ger en storkamp til All.-Sandv. 

'Inræner 
Det er lykkedes ASG at faa 

en træner. Desværre drejer det 
sig kun om et tidsrum paa ca. 
3 uger. Manden er Villy Larsson 
fra ØB. Han er aktiv spiller og 
er fast mand paa 0Bs divisions-
hold, hvor han spiller innerwing. 
Vi haaber, at vore fodboldspil-
lere vil møde godt frem til træ-
ningen, saaledes at de kan lære 
saa meget som muligt i den tid, 
Villy Larsson er her. Det gælder 
om at være i knaldform til som-
merfesten. Naar den er overstaaet, 
er der ikke lang tid til cupturne-
ringens og den ordinære turne-
rings begyndelse, og saa er det 
endnu mere vigtigt, at, formen 
er tip-top. 

Villy Larsson kommer, efter 
hvad vi har faaet oplyst, den 24. 
ds. og tager sig af saavel junior 
som senior. 

Vi opfordrer saa kraftigt, vi 
kan, vore junior og senior til at 
møde til træning hver eneste træ-
ningsaften. 

Paa InUseneza.M 0-.).7frsamling 

i Svaneke den 15. ds. blev Gun-
nar Nielsen valgt ind i udtagel-
seskomiteen. Denne blev udvidet 
fra 3 til 5 Mand, 2 fra provin-
sen, 2 fra Rønne og 1 fra BBUs 
bestyrelse. 

etydningen af a«k=ne. 
\-7Ln 	al'o 
med samme sind 

Bliv ikke overlegen, fordi kam-
pens resultat bliver en sejr, og 
bliv ikke nedslaaet, selvom kam-
pen ender med et nederlag. Til 
begrebet fair play hører ikke bare, 
at spillets regler overholdes paa 
banen, men ogsaa at man har 
et saa rent sportssind, at man 
kan være fair over for modstan-
derne og anerkende deres ind-
sats. Den bør aldrig forringes 
ved nedsættende bemærkninger 
eller tanker, og sejren skal man 
ikke søge at bortforklare. Deri-
mod er det gavnligt, om spil-
lerne efter en kamp, hvad enten 
den er vundet eller tabt, prøver 
paa sammen at analysere aarsa-
gerne til resultatet ved anven-
delse af nøgtern objektivitet, for 
derigennem kan man lære meget. 
Man kan lære af sejren, og man 
kan lære af nederlaget 	er det 
ikke tilfældet, saa er resultatet 
i virkeligheden uden større betyd-
ning for holdet. Og det vil igen 
sige, at spilleren ikke faar det 
fulde udbytte af at være sports-
mand. 

Som gamle Dage 
Paa BBUs generalforsamling 

blev det bestemt, at den kom-
mende turnering skal inddeles i 
rækker, saadan som det var før 
krigen. Dette kan kun hilses med 
glæde, og det er tegn paa, at 
normale tider er ved at komme 
igen. Den kredsinddeling, krigen 
tvang BBU til at indføre, kunde  

aldrig blive andet end surrogat. 
Der var ikke den spænding, som 
i gamle dage. 

Fra efteraarsturneringens be-
gyndelse er fodboldholdene ind-
delt i følgende rækker: 

Bornholms-serien, senior A og 
B rækken, junior A, B og C ræk-
ken, samt drenge A og B rækken. 

For drengene er indført en ny 
bestemmelse, idet et hjørnespark 
for fremtiden maa tages fra si-
delinien til straffesparkfeltet i ste-
det for som normalt fra hjørne-
flaget. En uhyre fornuftig ord-
ning. Det er saa at sige umuligt 
for smaa drenge at sparke bol-
den fra hjørneflaget ind foran 
maal, saaledes at et hjørnespark 
i en. drengekamp tidligere var 
ganske værdiløst, og det var jo 
ikke meningen. 

Fra efteraarsturneringens be-
gyndelse vil B 1910s 2. hold være 
at finde i bornholms-seriep. 

B 1910s 1. hold rykker som be-
kendt op i 3. division i danmarks-
turneringen. 

Engels (e 
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hjemkommen om faa Dage 

K OSKEfi 

3 brugte Sky3Ytel` DIZ". 

med løse Flipper, samt 2 Jakker og 
1 Par Benklæder i Mellemstørrelse 
egnet til Arbejdsbrug, billigt til Salg 
i Allinge. Bladets Kontor anv. 

Ung Kone 
33 Aar, ønsker Arbejde som Stuepige, 
Køkkenpige eller Kaffejomfru straks 
ell. 1. Juli. Anbefalinger haves. 

Ecli.t.h Sørensen 
Langagervej 15 A2, København V 

GORN1TZKAS TRYK. ALLINGE 


