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Hvis man skal svare fyldestgørende paa ovennævnte Spørgsmaal, maa man selvfølgelig have
større Kendskab til finsk Fodbold end det, jeg
har faaet i den Maanedstid, jeg arbejdede med
Finnerne. Man maa først og fremmest gøre sig
klart, at Finnerne paa Grund af Krigen ikke har
haft Lejlighed til at beskæftige sig tilnærmelsesvis saa meget med Fodbold, som vi herhjemme
har gjort. I mange af Klubberne har Hovedparten
af deres aktive Spillere været indkaldt, og det
har hindret dem i at drive effektiv Træning. Kun
en enkelt Klub, Vasa I F, har været saa heldigt
stillet, at de havde hele deres Mandskab liggende
ved samme Regiment, som ikke laa i Frontlinien,
og de har i Modsætning til mange andre Klubber været i Stand til at mønstre samme Mandskab efter Krigen. Det er klart, at det, at mange
af de bedste Spillere savnes paa Holdene, sætter
sit Præg paa finsk Fodbold som Helhed.
Hvordan med Spillernes tekniske Færdigheder?
Det forbavsede mig meget, saa langt de var tilbage paa dette Punkt. Det er ikke for meget sagt,

Saa man to finske Hold spille mod hinanden, var
det Kraft og Energi, der var sat i Højsædet til
Fordel for Positionsspillet. Fikse Kombinationer
og gode Afslutninger paa et Angreb saa man
ikke meget til. Naar disse Ting kan siges om de
Hold, der spillede i Finlands 1. Division, hvordan
staar det saa ikke til i det brede Lag? Paa dette
Punkt har Finnerne meget at lære af de øvrige
nordiske Lande.
Nu har vi herhjemme jo den Fordel — hvis
man vil drage Sammenligning mellem finsk og
dansk Fodbold
at vi spiller Fodbold i saa at
sige alle Skoler Landet over, det kender man
ikke i Finland. Det grundlæggende Arbejde med
Drenge og Juniores foregaar i Klubberne, og her
faar man saa selvfølgelig kun fat i dem, der
drives af Lysten til Spillet. Man kan nu en Gang
ikke komme bort fra, at Grunden skal lægges i
Skolerne, hvis man vil arbejde med Fodbold paa
en bredere Basis, og det er den eneste og bedste
Maade at højne Fodboldstandarden paa. Finland
er ingen Fodboldnation som Danmark. Finsk Fodbold ligger i Skyggen af Landets Nationalidræt
— Fri Idræt — og det vil vare lang Tid, inden
Fodbolden kan erobre en Ligestilling med den,
hvis den i det hele taget nogen Sinde kan gøre

at de ikke havde Forstand paa at sparke ordentligt

det.

til en Bold. Selv i Førsteholdskampe præsterede
Spillerne at sparke med Taaen. Hos os er det en
Sjældenhed, hos dem en Selvfølgelighed. Naar
det staar saa sløjt til med Grundsparkene, kan
man tænke sig, at andre Ting, som lægge en Bold
død og aflevere præcis til en Medspiller o. s. v.,
i Forhold til dansk Fodbold laa langt tilbage.

En anden Ting, man ogsaa maa tage i Betragtning, er Juniorerne og Drengene. Disse, for hvem
Eksemplet har saa stor Betydning, har ingen rigtig
store Spillere blandt de voksne, som de kan se
op til og stræbe efter at efterligne. Deres Spil
kommer til at ligne de voksnes, og da deres
Teknik ogsaa er meget mangelfuld, bliver det en

Hvordan stem"
finsk Fodbotd å DA9?

Stort Udvalg i Radio,
lidt for enhver Smag
Ring til Allinge 120,
vi kommer
og demonstrerer

Nu kommer
de lange, mørke Aftener
hvor man hygger sig med en Radio fra

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

Franks Herre- og Damesalon
Byens førerale

Telf. Allinge 53

kedelig Forestilling at se to Juniorhold i Kamp.
Jeg fik Lejlighed til at se flere Kampe mellem
A-Juniorer, som de
Juniores paa en 17-18 Aar
og jeg overdriver ikke, naar jeg
kaldte dem
siger, at deres Spil laa langt under, hvad vore
Drenge kan præstere. Hvordan skal de ogsaa
kunne naa længere frem, naar de ikke er naget
over det Stadium, hvor Træningen foregaar i en
Halvkreds rundt om Maalet med Skud paa Maal?
Systematisk Træning, som den drives i danske
Klubber, er en Sjældenhed, og derfor var Finnerne
ogsaa begejstrede for de Træningsmetoder, som
vi var i Stand til at vise dem.
Der kunde maaske siges meget endnu om disse
Forhold, men dette kan være nok. Kun en enkelt
Ting endnu synes jeg, vi maa tage i Betragtning:
Levevilkaar. Man kan ikke se bort fra, naar man
i det hele taget taler om finsk Idræts Standard
i Øjeblikket, at den store Knaphed paa Levnedsmidler selvfølgelig bærer en Del af Skylden for
Finnernes nedsatte Præstationer_ Til nærmere Belysning vil jeg nævne, at de faar 1/4 kg Smør,
1/4

kg Sukker og 1/4 kg Margarina pro persona

om Maaneden for lige at tage det vigtigste, og
saa ryger de finske Idrætsfolk meget. Hvis de
saa ogsaa drikker, hvad der kan ske, kan man
selv tænke sig, at deres Kondition lider under
det, og de kan da heller ikke gøre sig gældende

i Fodboldkampe mod svenske og danske Hold.
Mens jeg var i [-Iårneenlinna, fik en af Byens tre
Klubber Besøg af den københavnske B-Rækkeklub
„Viktoria", som var paa Finlandsturne, og denne
Klub havde vundet temmeligt stort over en af
Finlands førende Klubber. Dette taler for sig selv
og fortæller os lidt om finsk Fodbolds Standard
i Øjeblikket.
Som en Bibemærkning kan jeg tilføje, at hele
Byen var temmelig indigneret over, at Viktorias
Spillere efter Kampen mod Hårneenlinna Pallakerho mødte temmelig berusede paa en offentlig
Danserestaurant. Det kan man ikke, naar man i
Udlandet repræsenterer sit Land, enten det saa
er officielt eller som i dette Tilfælde halvofficielt.
V. M.

Skarpskydningen bedes indstillet
Redaktøren af ASU Bladet har ofte skrevet, at
de, der havde noget paa Hjerte, bare skulde
spytte ud, og jeg kunde have Lyst til at fremkomme med nogle Bemærkninger til nogle af
vore „ivrige" Tilskuere til Fodboldkampene.
Jeg har i længere Tid lagt Mærke til et Par
Tilskuere, deres Navne skal jeg lade være med
at nævne, der saa at sige ikke bestiller andet
end at genere de enkelte Spillere under Kampene.

.IIIEDDELELSE
Da vi stadig faar nye Sendinger
hjem af Kort-Varer, beder vi Dem
venligst jævnlig forhøre, om ikke
netop det, De ønsker, skulde være
j e ril kornmt.
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P. C. Holm

Personkørsel med 6-7 Pers. Bil

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

0. Sonne-Mortensen
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28

Flæsk . Pølser Paalæg
Altid I. Kl.s Varer
Hjemmelavede Salater rørt med Olie
Alt modtages til Røgning

Svend Hansen

til kende ved nedsættende tilraab. Det er der et
par af vore „publikummere", der i høj grad har
lyst til. Laver de hjemlige helte rent ud sagt
noget møg, saa bliver det bestemt ikke bedre,
fordi der bliver raabt nedsættende -- og til tider
sjofle — bemærkninger til dem. Tværtimod bliver
det om muligt endnu værre. Enkelte spillere kan
staa for meget, uden at det berører dem synderligt, men for de fleste gælder det, at de bliver
nervøse og febrilske, saaledes at jo flere nedsættende tilraab de bliver udsat for, desto daarligere spiller de. I særlig grad gælder dette spillere,
der lige er rykket op fra et juniorhold til et seniorhold. Disse spillere er fysisk handicappet, og
benovelsen over pludselig at befinde sig blandt
voksne er synlig, tempoet er uvant, spillet mere
robust. Alt dette bevirker, at nerverne nok skal
komme paa højkant. En saadan nyoprykket spiller
har nok at slaas med, før han bliver aklamatiseret.
Faar han saa tillige publikum paa nakken af sig,
fordi det han laver ikke er særlig godt, ja, saa
skal det nok gaa rigtig galt. Publikum kan faa
ham helt ud af flippen, saa han hverken ved ud

Telefon Allinge 38
Varerne bringes

De kommer ustandselig med spydige Tilraab;
under Kampen mod Klemensker den 1.-9. d. A.
var de særlig spydige mod et Par nyoprykkede
Juniores, hvilket da ogsaa resulterede i, at 2-3
Spillere fuldstændig tabte Humøret. Man kan
nok sige, at Spillerne bare kan lade dette gaa
ind ad det ene Øre og ud ad det andet, men
naar Spillerne gør alt for at gøre deres bedste
og saa faar en Bemærkning om, at de hellere
skulde gaa hjem og lægge sig eller lign., er det
nu ikke saa nemt.
Det skulde jo helst være saadan, at det hjemlige Publikum skulde være til Fordel for Hjemmeholdet og ikke modsat.
En Spiller
Og vi fortsætter
Man gaar til fodboldkamp for at faa en god
og spændende kamp at se, og selvfølgelig i haabet om et flatterende resultat for de hjemlige
farver. Gaar disse ønsker ikke i opfyldelse, saa
er der vel ikke noget at sige til, at man bliver
irriteret, men man skal ikke give dette højlydt

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

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

1. Kl. Varer
Hjemmelavet Paalæg

Schack Jørgensen

Alf Nielsens Frisørsalon
Sandvig.
anbefaler sig med 1. Kl.s Arbejde

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

AAGE IPSEN
Telefon Allinge 195

Smag vor
hjemmelavede Spegepølse

W. Rømers
Siagferforrefning . Telefon 118 og 136

Højers Hotel
H. Nielsen

Kørsel med 1647 Pers. Puristvogn
udføres. Bestillinger inpdtages

A. BERGMANN
Telf. Allinge 147

eller ind. Haan og nedsættende tilraab kan efterhaanden betage ham lysten til at vise sig paa
en fodboldbane mere.
Det har vi i Allinge-Sandvig i hvert fald ikke
raad til, vi har brug for alle. Derfor vil vi henstille til dem, der søndag efter søndag møder op
og udslynger deres lidet smigrende bemærkninger,
om at indstille denne skarpskydning. I modsat
fald er der ikke andet at gøre end at smide en
af de værste ud. Forhaabentlig skulde det dog
ikke blive nødvendigt. Vi haaber, at denne lille
straale vil have den ønskede virkning paa dem,
den er tiltænkt.
Vi indleder Bankospil-Sæsonen

der vel nok kan faa Tænderne til at løbe i Vand.
Vi haaber paa den sædvanlige gode Tilslutning,
saa alle Serier i Aar igen kan blive udsolgt. I
Fjor var der mange, der slet ikke kom til at spille
med, fordi alt var udsolgt 5 Minutter før Kl. 4.
Det anbefales derfor at møde frem i god Tid.
Kl. 20 er der Bal for vore Medlemmer, og vi
benytter Lejligheden til at pointere, at det kun
er for Medlemmer.
20 m til den ene side
og 20 m til den anden
Til en fodboldkamp er der som bekendt 23
mand paa banen 22 spillere og 1 dommer. Af
disse 23 mand er dommeren ikke den mindst
vigtige. Det er ham, der har det store ord, ham
haver alle at rette sig efter, han er den eneste
af de 23 mand, man ikke maa skælde ud. Højt
hævet over alle andre er han. Dommeren har et
stort ansvar, han skal dømme rigtigt og retfærdigt,
ingen ulovlighed maa undgaa hans opmærksomhed o. s. v. Saadan skulde det være, men hvordan er det i virkeligheden? For at undgaa nogen
misforstaaelse, saa maa det siges, at vi her paa
Bornholm har gode og dygtige dommere, men
antallet er kun lille — meget lille. Til gengæld har
•■■•■■•■••■•■■■■

Person- og Lastkørsel

Kast Falk
„Anbrinken", Tejn

Telf. Allinge 130x

Fodboldstøvler
prima Kvalitet

Søndag den 29. ds. arrangerer vi det aarlige

Bankospil, og vi bliver i Aar den første i Rækken.
Som sædvanlig byder vi paa 20 store Gevinster, og der er mange rare Sager imellem; hør
blot: En Gaas, 9 Ænder, Læselampe, Bordlampe,
Spegesild, Medicinskab, Thestel, en dejlig Frugtkurv, Snaps og engelske Cigaretter. Jo, vist er
der noget for enhver Smag.
Vi anbefaler vore Medlemmer at kigge Annoncen godt igennem, ikke mindst det Afsnit med
Ekstraserien. Der er en Ønskekurv som Nr. 1,

CARL LARSEN
Vestergade . Telefon 104

Ure
Briller
Guld
Selv

Conrad Hansen

Vi indbyder herved fil
Aarets første og største

Bankospil
paa geestgivergaarden Søndag den
29. ds. Kl. 16,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Der bortspilles
1. stor Gaas
Værdi Kr. 25,00
1 And
15,00
Læselampe med Skærm
48,00
1 And
15,00
'is Spegesild
25,00
15,00
1 And
35,00
1 dobbelt Medicinskab
15,00
1 And
1 moderne Bordlampe
36,00
1 And
15,00
1 Thekande 10 Par Kopper (Keramik) 42,00
15,00
1 And
23,00
1 Hellesen Haandlampe
15,00
1 And
15,00
1 Frugtkurv
15,00
1 And
10,00
1/2 Fl. rod Aalborg
15,00
1 And
1 Lagkage
6,00
3,00
20 engelske Cigaretter
Samlet G evinstsum Kr. 403,00

Alle ovennævnte 20 Spil paa Seriekort Kr. 3,50

Desuden bortspilles følgende

Ekstraserie
1. En ønskekurv Værdi ca. Kr. 40,00
Indhold: 1/1 Fl. ægte Madeira, 10 engelske
Cigaretter, 10 Cigarer u. Papir, 1/ kg Fedt,
1 Glas Orangemarmelade, 100 g Mandler,
2 kg Æbler, 20 Blade Husblas, 1 Glas ægte
Karry, 100 g Dessertchokolade, 2 Plader ren
Chokolade, 2 Marcipanbrød, 1 Ds. Pærer,
1 Pk. Pladetobak.
2. 1 And
15,00
3. 1 Flæskesteg
12,00
4. 1/1 Fl. Vin
4,75
Alle 4 Spil paa et ekstra Seriekort for Kr. 1,00
Kom i god Tid. Indgangen aabnes allerede Kl.
15,00. Vi sørger for Siddepladser begge Sale,
og et prima Højttaleranlæg vil sørge for, at
alle kan følge Spillet.

Alle Gæs og Ænder leveres fra Slagteren til Mortensaften eller til Jul efter Deres ønske_

Kl. 20,00 Dans for ASGs Medlemmer
Baltegn Kr. 1,50

vi ogsaa en del, som — skal vi sige — ikke er
gode. Hvilke eksemplarer kan man ikke være
udsat for, ikke alene i secunda rækkerne, men
ogsaa i bornholmsserien. Man vilde næsten forsværge, at nogle af vore dommere i det hele taget
havde været paa en fodboldbane før. Det er maaske
saa meget sagt, men i hvert fald skulde man ikke
tro, at de havde stiftet nærmere bekendtskab med
fodboldlovene, og det skulde dog være den første
betingelse for at blive fodbolddommer.
Hvordan fordelingen af dommere til kampene
foregaar, aner jeg ikke, men ASU har i hvert fald ikke
været særlig heldig ved fordelingen. 1. holdet har
nu spillet 2 kampe, og hver gang været udsat
for dommere, der var under al kritik. De har
sikkert allerede gættet, hvem den ene er? Ja,
rigtigt! Det er Sjøstrøm. At den mand stadig kan
faa lov til at dømme i bornholmsserien, er mig
en gaade. Han har sikkert viljen til at gøre det
rigtige, men det er forbavsende sjældent, at han
faar fløjtet paa de rigtige steder. Naa, barn kender
vi. Den anden dommer, 1. holdet har været udsat for i efteraaret, var ikke meget bedre. Hvad
han oversaa af frispark, det grænser næsten til
det utrolige. Brugen af albuer fløjtede han overhovedet ikke for, off side saa han ikke mere end
halvdelen af og i den dur. Det er ikke for at
bortforklare det store nederlag til Svaneke, for
det var ikke alene vort hold, det gik ud over,
Svaneke blev snydt for sin part af frisparkene.
En dommer kan jo heller ikke dømme korrekt,
naar han stiller sig op ude ved den ene sidelinie,
og naar spillet er i gang, bevæger sig 20 ni til
den ene side og 20 m til den anden. Han kan
selvfølgelig ikke sidde paa bolden, men man maa
forlange, at han skal være der, hvor det foregaar.
Det kræver kondition, men det skulde vel heller
ikke være for meget forlangt, at enhver dommer
havde den fornødne kondition.
Vi har som før sagt gode og dygtige dommere,
men faar de saa alle de kampe, de kan tage?

Efter min mening bør de dygtige dommere fortrinsvis benyttes i bornholmsserien og j. A rækken.
De irriterende Omkast
Det irriterer mere og mere med de idelige Omkast. Som om det ikke kan være rystende ligegyldigt, om Bolden slippes før eller siden. For

nogle Aar siden var det rent galt,
og henved Halvdelen af Indkastene blev taget om af Modparten.
fordi Spillerne var kommet til at
slippe Bolden ti Centimeter længere nede end tilladeligt. Lovene

at de spillede Skaderne væk. Og
det skal jo nok stemme, at de
var mere haardføre, hvilket blandt
andet har sin Aarsag i, at man
ikke hægede saa meget om dem,
som man gør i Dag, hvor der

lefle for Galleriet og til at appellere til et mindre velopdragent
Publikums Lyst til Skæg og Ballade.

det forekommer ikke at være helt
i Lovens Aand og i Strid med
Ordet Fodbold, der klart og tydeligt siger, at det er Fødderne,
der skal bruges, og ikke Hænder
og Arme. Det vides, at man i
England og vistnok ogsaa i Sverige har spekuleret paa, om man
ikke i Stedet kunde sparke Bolden
ind. Hvad det bliver til, ved vi
ikke. Men man kan vel daarligt
tænke sig, at disse Planer bliver
realiseret, for det vilde være alt
for stor en Fordel for et Hold
at faa et „Indspark", eftersom det
jo vilde være lige saa værdifuldt
som et Hjørnespark, ja mere, al
den Stund, der jo saa kunde skydes
direkte paa Maal, naar Bolden var
gaaet ud over Sidelinjen i Nærheden af Hjørneflaget. En helt
anden Ting er, at Spillerne vel
saa vilde indvikle sig i Snurrepiberier for at faa Indspark, saasom at sparke Kuglen ind paa
hverandre, saa den triller ud. En
anden Ting er, at Dommere og
Linjevogtere vilde faa et syndigt
Hus, naar der var Tvivl om, hvem
Bolden havde rørt sidst. Det er
galt nok i Forvejen.

jo ofte saadan, at jo mere der
bliver snakket om en Mands Sygdom, jo ringere bliver han. Og
der bliver snakket meget om Fodboldspiller Olsens svage Ankler,
der ikke kan holde til de mange
haarde Kampe. Hvis han spiller
paa et af de store Hold, udgør
han jo et af Forretningens Aktiver, og saa gaar Snakken, hvis
han ikke kan yde sit bedste. En
anden Ting er, at Idrætsmændenes Skarer er mangedoblet, og
alene af den Grund er der naturligvis mange flere, der gaar i Stykker.
Icircetsbla det

Drenge:
Mandag og onsdag kl. 17-18.
Junior:
Mandag og onsdag kl. 18-19.

Træningstider: Fodbold
forlanger ubønhørligt, at Bolden staar Læger og Massører parat Senior:
skal slippes over Hovedhøjde, og til at hele Skavankerne. Det er Tirsdag og torsdag kl. 18.

Idrcetsbladel

Olsens daarlige Ankler
Det paastaas ofte, at vore Dages Idrætsmænd er mere pylrede,
end de var i gamle Dage, og der
er maaske noget om Snakken. I
alt Fald kan man ikke aabne en
Avis eller give sig i Diskussion
om Idræt uden at høre, at den
eller den trækkes med en Skade,
og saa er det ligegyldigt, om det
er Fodboldspillere eller andre
Idrætsfolk. Nu har man jo hørt
mange Beretninger om gamle Dages Fodboldspillere, der omtrent
gik ud og spillede med brækkede
Ben. Ja, man har saa galt hørt,

Saa ruller Fodbolden
atter over det ganske Land, og
Søndag efter Søndag møder Publikum frem for at glæde sig, ærgre
sig, for at heppe og hylde, for
at diskutere og protestere
det
er kort sagt, som det skal være.
Men det vil alligevel ikke skade,
om en Del af Ærgrelserne blev
bortelimineret, og de bør blive
det. Maaske kan det synes som
Sniaating, men irriterende er det
at se „Naalestik" anvendt i en
Idræt som Fodbold. Hvad skal
det f. Eks. være til at sparke en
Bold langt væk, naar der er fløjtet for Frispark eller en anden
Forseelse, at løbe ind foran en
Mand, der er midt i Tilløbet til
et Frispark, at protestere mod
Dommerkendelser og undlade at
flytte sig de stipulerede 10 yards
fra Bolden, at „hægte" en Modstander, naar Dommeren vender
Ryggen til o. s. v.
Man ser det anvendt Gang
paa Gang, men hvorfor giver
Dommeren dog ikke Advarsler
for saadanne Meningsløsheder,
der saa afgjort er medvirkende
til at bringe Spillet i Miskredit,
og som kun skyldes Trang til at

Tel mødt til gymnastik
Snart begynder gymnastikken,
hvornaar kan vi paa nuværende
tidspunkt ikke sige. Vi maa henvise til dagbladene og udhængsskabene.
Ihukommende den daarlige tilslutning sidste aar, haaber vi, at
det maa gaa noget bedre i aar.
Hvem lederne bliver, er endnu
ikke helt afgjort. Der er store
chancer for, at damerne faar
Kirsten Frigaard som leder. Bliver
det tilfældet, saa er damegymnastikken reddet. Frk. Frigaard ledede gymnastikken for et par
aar siden, og det gjorde hun til
damernes fulde tilfredshed.
Skulde det mon lykkes at faa
et herrehold i aar? Udvalget vil
gøre et forsøg, og vi haaber, at
det maa lykkes.
Der er ingen, der tager skade
af en omgang gymnastik tværtimod. Det er en sund og nyttig
sport, som alle kunde have gavn
og glæde af at dyrke.
Vi haaber paa et godt fremmøde.

Forkort do lange II fionor

med en god Bog

Meld Dem ind i

Maurits Læseklub
De kan læse, hvad De vil
og bytte, naar De vil
Kr. 2,50 pr. Maaned

Axel Mauritsen
Bog- og Papiriullute1
Allinge
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