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Fra Dansk Idræts-Forbund har vi modtaget: 

Dansk Idræts-Forbunds Jubilæumsskrift 

Dansk Idræt 
gennem SO Aar 

er nu udkommet paa Standard Forlaget. Af for-
skellige Grunde er Værket blevet forsinket, men 
til Gengæld er Resultatet blevet et ganske over-
ordentligt smukt og interessant Værk paa ialt 
640 Sider i stort Format med ca. 700 Illustrati-
oner — et Monumentalværk over Dansk Idræt 
gennem Tiderne. 

Det vil sikkert være af største Interesse for 
alle sportsinteresserede at lære at kende dette store 
Værk, som i Tekst og Billeder afspejler Sportens 
Udvikling og Begivenheder fra den tidligste Be-
gyndelse og til i Dag. 

Værkets første (historiske) Del er udarbejdet af 
undertegnede Formand for Dansk Idræts-Forbund. 
Anden Del udgør en interessant Billedkavalkade 
af enestaaende Art, redigeret af Sportsredaktørerne 
Evald Andersen og Gunnar Hansen. 

Værket koster, indbundet i et gedigent, haand-
gjort Skindbind, 65 Kr., og ved Indsendelse af 
Bestilling direkte til Forlaget leveres Værket til 
alle Medlemmer af Foreninger under DIF med 
20 clo  Rabat. 

Da vi har bragt i Erfaring, at der fra anden 
Side paatænkes Udgivelse af et Værk under en 
lignende Titel og med Indhold af tilsvarende Art, 
gør Forbundet opmærksom paa, at Jubilæums-
skriftet udgives af Standard Forlaget og paa 
Foranledning af DIF, medens DIF ikke har nogen  

som helst Forbindelse med andre Værker af 
lignende Forhold. 

Man anmoder derfor om at undgaa Forveks-
linger med andre Værker end det af Standard 
Forlaget udgivne, ligesom man anmoder Special-
Forbundene og Foreningerne om at virke for dette 
Værks Udbredelse og paa Anfordring udlevere en 
Medlemsliste til Standard Forlaget eller dettes 
Repræsentant, dog kun naar denne er i Besid-
delse af gyldig Fuldmagt, udstedt af DIF. 

Med Højagtelse 
H. Sander 

Til Allinge-Sandvig Gymnastikforening 
I Lighed med sidste Fodboldsæson skal jeg 

herved have den Glæde at invitere I Juniorspiller 
paa en Københavnstur i Forbindelse med en 
Landskamp Danmark-Sverrig. 

Der er mange Drenge endnu, der fortjener en 
saadan Opmuntring. Glæden er fuldt ud lige saa 
stor paa min Side, naar jeg kan bidrage til at 
skabe raske Drenge i ASG. 

Derfor velkommen til Kappestriden, Drenge, og 
skulde der være to, der staar paa lige Fod, saa 
maaske —? 

Hilsen 
Rudolf Holm 

Det er en enestaaende smuk gestus, herr Ru-
dolf Holm viser ASO. Vi var glade forrige gang, 
da Rudolf Holm inviterede en af vore drenge paa 
en københavnstur, men vi er endnu mere glade 
denne gang, fordi denne invitation beviser, at 
Rudolf Holm har været tilfreds med den dreng, 



Stort Udvalg i Radio, 
lidt for enhver Smag 

Ring til Allinge 120, 
vi kommer 

og demonstrerer 

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

C E )k 

Ove A. Pede:Ysera, ..;.avnegade 7, Tlf. All. 120 

Grcesslaarnaskiner 

Telf. Allinge 39 	P. C. Holm 

ASU udpegede 	det var som bekendt Birger 
Mikkelsen -- og tillige, at vore drenge opfører 
sig, som det sømmer sig for ASGere. 

Drenge, i har alle læst Birgers beskrivelse af 
turen. Det var en oplevelse, han aldrig glemmer. 
En saadan tur vil blive en af jer til del næste 
aar. I kender betingelserne: Træningen skal pas-
ses omhyggeligt, høflig og korrekt optræden saa-
vel paa som udenfor banen, en god kammerat o.s.v. 

Vi takker Rudolf Holm for den enestaaende 
smukke gave og udtrykker haabet om, at Rudolf 
Holm maa bevare sin levende interesse for ASU. 
Det gør godt at mærke, at gamle ASGere i det 
øvrige Danmark følger og interesserer sig for 
deres gamle klub. 

Det gik slet ikke --- men! 
Skal vi spille badminton i aar? Sidste aar gik 

det jo ikke saa godt, eller for at sige det rent 
ud, det gik slet ikke. Det var ikke altsammen 
spillernes skyld, idet det daværende udvalg maa 
tage en stor part af skylden. Den daværende bad-
mintonudvalgsformand blev engang spurgt om,  

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 
hj e rnkom met. 

  

  

FritzReusch 

  

  

Tel&fon 5 	 Allinge 
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Franks Herre- og Damesalon 
Byens førende 

Telf. Allinge 53 

hvor stort antallet af badmintonspillere var. Han 
opgav et tal omkring 20. Ved en nærmere under-
søgelse viste det sig, at antallet var 4. 

Saadan var det hele vejen igennem. Saa kan 
man selv regne ud, hvad udgangen maatte blive. 
Det lykkedes ikke at faa valgt noget badminton-
udvalg paa generalforsamlingen, men det blev 
overladt til bestyrelsen at varetage dette udvalgs 
funktioner. Vi skulde bestemt have badmintonaf-
delingen paa fode igen, og bestyrelsen vil da ogsaa 
gøre et forsøg. Vi er af bestyrelsen blevet opfordret 
til at bede alle dem, der ønsker at spille badminton 
i vinter, om at melde sig i Kiosken senest den 
29. oktober. For at badmintonafdelingen kan kom-
me igang, maa der naturligvis melde sig et vist 
antal spillere, derfor opfordrer vi kraftigt alle dem, 
der vil spille badminton, om at melde sig. Det 
kan jo ikke nytte noget at sætte igang, dersom 
der kun melder sig 2-3 stk., inden indmeldelses-
fristen udløber. 

Saafremt der melder sig nok spillere, vil time-
fordelingen blive foretaget et par dage efter an-
meldelsesfristens udløb, saaledes at man kan 
komme igang først i november. 

Altsaa 	senest den 28. oktober i Kiosken. 

Saa ez vore soldater rejst 
Soldaterne har været og er stadig „avisstof". 

De fleste indlæg har set dagens lys, fordi der 
stadig findes folk, der intet har lært 	næh, hov, 
den gaar vist ikke i et sportsblad. Altsaa, indlæg-
gene -- de fleste i hvert fald — er fremkommet, 



fordi militæret og til dels soldaterne skal have 
en over næsen. 

De har kørt for hurtigt, de har maaske ikke opført 
sig, som nogen mener, de skulde o. s. v. Noget er vel 
berettiget og andet ikke. Nok om det. I Allinge-
Sandvig har vi haft soldater lige siden russerne 
rejste, og har vi haft noget besvær med dem? 
Nej, vore soldater 3. kompagni — har hele vejen 
igennem vist en eksemplarisk opførsel, og vi haa-
ber, at deres efterfølgere vil vise den samme op-
træden. 

Mange af 3. kompagnis folk har været aktive 
medlemmer af ASU. De har sammen med de 
hjemlige sportsfolk repræsenteret ASU baade i 
fodbold, haandbold og atletik, og de har repræ-
senteret klubben paa en fuldt ud tilfredsstillende 
maade. De har alle — uden undtagelse — vist sig 
som virkelig gode kammerater. Det kan diskuteres, 
om det er rigtigt eller galt, at vi i saa udstrakt 
grad har benyttet soldaterne f. eks. paa serieholdet, 
men er det galt, saa er det i hvert fald ikke sol- 

Personkørsel med 6-7 Pers. Bil 

Gunnar Thorsen 
Telf. Allinge 185 

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

0. Sanne-Mortensen 
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28 
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Flæsk . Pølser . Paalaeg 
Altid 1. 1(1.s Varer 
Hjemmelavede Salater rørt med Olie 

Alt modtages til Røgning 

Svend Hansen 
Telefon Allinge 38 

Varerne bringes 

Byggefondet 
afholder et rigtigt gammeldags 

74144.61t&tiie 
Søndag den 27. Oktober Kl. 19,30 

paa Christensens Sal 

Der spilles om 

26 62ftdee 
paa Seriekort til 3 Kr. for 20 Spil 

Ekstraspil 

Alle Ænderne leveres fra Deres Slagter, naar De 
ønsker det 

Derefter Dans for Deltagerne i Andespillet 

Mil~1011111k1 

daternes skyld. Naar vi har haft brug for dem, 
har de altid beredvilligt stillet sig til raadighed, 
og det siger vi dem tak for. Jeg har indtrykket 
af, at soldaterne har befundet sig godt i ASU, 
og har de syntes lige saa godt om os, som vi 
om dem, saa har det hele været lutter idyl. 

Den tid, den sorg 
De fleste har vel efterhaanden erfaret, at post-

væsenet har sat taksterne op, men der er vel 
næppe nogen, der har tænkt paa, at det ogsaa 
berører ASU bladet. Det gør det desværre, oven-
ikøbet i følelig grad, idet stigningen andrager 
100 0/0. Det, sammen med prisstigningen paa tryk-
ning og papir, bevirker, at annonceindtægten ikke 
nær kan dække udgifterne. Heldigvis har vi en 
lille kassebeholdning at tage af, saa et stykke tid 
endnu er vi fri for økonomiske bekymringer. Fore- 
løbig kan vi sige 	den tid, den sorg. 

Der er en chance endnu 
Søndag d. 29.-9. afholdt ASG sæsonens første 

bankospil. Mærkeligt nok naaede man ikke i aar 



at faa solgt alle 300 plader. Mærkeligt, fordi det 
er første gang, at vi ikke har faaet udsolgt. Aar-
sagen er maaske den, at mange af dem, der var 
til fodboldkamp, regnede med, at det vilde være 
omsonst at gaa til bankospillet, da de ikke kunde 
naa derhen til rette tid, og da man fra tidligere 
aars bankospil har den erfaring, at det ikke kan 
nytte noget at komme for sent, for saa er alt ud-
solgt. Det samme gælder rnaaske for dem, der 
lyttede til militærorkesteret. Der var mødt godt 
et par hundrede mennesker, da bankospillet be-
gyndte. Spillet formede sig som sædvanligt, og 
den gode bankospilstemning var til stede. 

Der var heller ikke overfyldt til ballet om af-
tenen, men de, der var, morede sig tilsyneladende 
fortræffeligt. 

Der vil endnu en gang i aar blive lejlighed 
til at komme til et ASG bankospil, idet — som 
omtalt et andet sted i bladet 	 byggefondet ar- 
rangerer et stort andespil. 

Det er ravruskende foykek 
Man kan vist ikke sige, at ASO i dette Efter-

aar har høstet Laurbær paa sine Fodboldhold. 
Men vi har jo heller ikke kunnet vente andet 
med den Træning, som Hovedparten af vore Spil-
lere har kunnet drive det til. Det eneste Lyspunkt 
i Efteraaret var den uafgjorte Kamp mod Nexø. 
Der var virkelig noget at glæde sig over, der 
viste vore Spillere, at de trods alt kan spille Fod- 

:KOFOED & MORTENSENS 
37CaGSTORRETNING Tlf. 77 og 79 
udfører alt i Nybygninger og Reparationer 

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser 

1. Kl. Varer 
Hjemmelavet Paalæg 

Schack klfGnensen 

Wielsens 'Frisørsalon 
Sandvig.  

anbefaler sig med 1. Kl.s Arbejde 

Auto- ørnel udføres med 6=7  Pers. Bil 
Rundture arrangeres, stedkendt Chauffør 

AAGE IPSEN 
Telefon Allinge 195 

Smag vor 
hjemmelavede Spegepølse 

Rømers 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

bold, men desværre ser vi det kun alt for sjæl-
dent. Var det kun et Stjerneskud? Det er ube-
gribeligt, naar de ser, hvordan det kan gaa, at 
de ikke giver hinanden Haandslag paa, at de vil 
præstere det Kunststykke en Gang, ja, flere Gange, 
helst en hel Masse. Det kan nu engang ikke nytte, 
at enkelte arbejder og spiller en hel Kamp for 
fuldt Drøn, naar den øvrige Del af Holdet ikke 
følger med. Fodbold er et Holdspil, men desværre 
lader det til, at det endnu ikke er gaaet op for 
alle vore Spillere. 

Vi skal ikke komme nærmere ind paa Første-
holdets Kampe, da de jo har været udførligt re-
fereret i Dagbladene. For dem har det, som saa 
ofte før, vist sig, at de kun undtagelsesvis har 
været i Stand til at holde mere end en Halvleg. 
Det er forkert, ravruskende forkert, og det er 
sørgeligt, at Spillerne saa at sige ikke en eneste 
Aften har været til Træning alle sammen. Hvor 
i Alverden skal Sammenspillet komme fra? Hvor-
dan skal de nogen Sinde kunne hævde sig over 
for de andre Hold i Serien? Og det er sikkert 
og vist, at bliver det ved paa denne Maade, saa 
ender det galt. Men har de fortjent andet? Nej, 
bestemt ikke! Vi skulde dog nødig naa saa langt, 
at vi naar dertil, hvor det hedder: „De e inte 
aller sjidans." Det kan en Dreng, som ikke har 
bedre Forstand, tillade sig at sige, men ikke et 
rask Mandfolk. Hvor er Ærgerrigheden henne? 
Tror Spillerne virkelig, at de kan naa et Stykke 
fremad uden Træning? Nej, de gør ikke. Men de 
siger maaske ogsaa, som enkelte af Førstejunior: 
„Det gaar jo alligevel!" Ja, det gør det, men det 



gaar ogsaa derefter. Vil man opnaa noget, maa 
man arbejde derfor. Saadan er det i Livet, og 
saadan er det selvfølgelig ogsaa paa Sportspladsen. 
Man faar ingen Ting forærende. 

Nu er der sikkert dem, der vil kaste Skylden 
paa Ledelsen. Maaske bærer den ogsaa sin Del 
af Skylden, det skal jeg ikke kunne udtale mig 
om, men vi har i al Fald gjort, hvad vi kunde 
for at skaffe en Træner. At det saa ikke lykkedes, 
kan ikke bebrejdes os. En Træner kan forøvrigt 
heller ikke skabe Mirakler, og er der ikke den 
rette Aand til Stede iblandt de Spillere, han træ-
ner med, vil han heller ikke naa noget godt Re-
sultat. 

Skal vi i Dag have en Træner, saa vi virkelig 
kan have Chance for at naa et godt Resultat og 
faa det fulde Udbytte af hans Arbejde, vil han 
koste os mellem 7-8000 Kr. om Aaret. Er der 
virkelig nogen, som vil holde paa, at vi skal 
vove det? Ja, der er, men saa maa man ogsaa 
forlange, at vore Fodboldspillere viser deres Træ-
ning større Interesse. Vi ved godt, hvad de vil 
sige: Giv os bare Træneren, saa skal vi nok komme! 
Er det Garanti nok, desværre ikke! Vi har jo 
dyrekøbte Erfaringer paa det Omraade. Nej, vis 

1.1.~•••••■■ 

Heders Hotel 
H. Xielsen 

Kørsel med 16-17 Pers. Turistvogn 
udføres. Bestillinger modtages 

A. BERGMANN 
Telf. Allinge 147 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv Conrad Hansen 

Person- og Lastkørsel 

Kast Falk 
„Aabrinken", Tejn 

Telf. Allinge 130 x 

Fodboldstøvler 
prima Kvalitet 

CARL LARSEN 
Vestergade . Telefon 104 
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os først, at I med virkelig Interesse vil dyrke jeres 
Sport, saa er vi ogsaa mere end villige til — saa- 
vidt muligt 	at skaffe jer en rigtig Træner, selv 
om han er dyr. 	 V. M. 

Afbud 
Vi har flere Gange her i Bladet gjort opmærk-

som paa, at man har Pligt til at melde Afbud i 
rette Tid saavidt muligt. Det kunde maaske se 
mærkeligt ud, at vi kommer med det nu, da Sæ-
sonen er ved at slutte. Men det har sin Aarsag. 

Søndag den 13. skulde Førsteholdet spille, og 
Holdet var sat og Besked udsendt, men desværre 
skulde vore Soldater rejse samme Dag og meldte 
Afbud. Vi maatte saa aflyse Andetholdskampen 
og sætte flere af dette Holds Spillere paa Før-
steholdet. En af disse — vi nævner ikke Navne, 
denne Gang i hvert Fald — var ikke hjemme, da 
vi kom, men han fik Besked paa, hvis han ikke 
kunde spille, at henvende sig til Fodboldudvalget. 
Der kom ingen Henvendelse, altsaa var den i 
Orden ! Men, om Forladelse, der kom skam heller 
ingen Spiller om Søndagen. Heldigvis var der 
en Soldat, som var villig til at spille uden Varsel, 
saa behøvede Førsteholdet da ikke spille med 
10 Mand. Kan man det? Er det Sportsaand? 

V. M. 

Saa er det slut 
Allerede sønd. d. 6. oktober var fodboldsæsonen 

forbi for Allinge-Sandvigs fodboldinteresserede. 
I betragtning af, at fodboldsæsonen i virkeligheden 
først slutter den 3. november, kan man nok have 



lov til at synes, at det er noget 
tidligt. Saaledes har turnerings-
ledelsen imidlertid lagt kampene, 
og saa er der ikke mere at gøre 
ved den ting. 

Antagelig er publikum ikke sær-
ligt glade for, at det allerede er 
forbi med at gaa til fodboldkamp 
om søndagen, derimod er man 
indenfor ASGs ledelse godt tilfreds 
med, at de sidste hjemmekampe 
afvikledes i begyndelsen af ok-
tober, og grunden hertil er -
fodboldbanen. 

Som regel er det sidst paa sæ-
sonen vaadt og fugtigt vejr, saa-
ledes at banen til tider er rigtig 
godt gennemvaad. Bliver der saa 
spillet 2-3 kampe paa en saadan 
gennemvaad bane, kan det ikke 
undgaas, at græstæppet tager 
skade. Det gælder i særlig grad 
en saa forholdsvis ny bane som 
vor. Desuden kan det jo ikke 
skjules, at der paa banen er nogle 
bare pletter. Særlig galt er det i 
og foran maalene, — der er det 
forresten galt paa saa godt som 
alle de bornholmske baner — og 
det skal der gøres noget ved. Det 
bliver der ogsaa gjort, idet man 
vil lægge græstørv paa de steder, 
hvor græstæppet er væk. Jo tid-
ligere disse bliverlagt, desto bedre, 
og der skulde være gode chancer 
for, at vi til foraaret vil have en 
bane, der er fri for disse kedelige 
bare pletter. 

Hvad bliver det til? 
Forleden dag spurgte en ung 

ASGer mig, om der blev nogen 
herregymnastik i aar, fordi der 
var en hel del unge, som gerne 
vilde gaa til gymnastik. Det var 
opmuntrende at høre, og jeg la-
der det gaa videre til udvalget. 

Men hvad bliver det til med 
gymnastikken? Bladet har intet 
hørt fra udvalget. Det er snart 
paa tide at komme igang. 

En hell anden Kamp 
„Hvis de ikke havde faaet det 

Straffespark", eller „bare vi havde 
faaet Maal paa det Skud" o.s.v.  

havde vi vundet Kampen, lyder 
det Gang paa Gang, naar Spil-
lere samles efter Kampen for at 
drøfte den. I Pressen ser man 
ogsaa denne Hypotese luftet i 
det uendelige, uden at man egent-
lig tænker over, at det er noget 
Vrøvl. Det er nok muligt, at Hol-
det kunde have vundet Kampen, 
om Dommeren ikke havde dømt 
det „haarde" Straffespark, men 
man glemmer jo bare helt, at 
hvis Straffesparket ikke var blevet 
dømt, eller hvis det og det Skud 
ikke havde ramt Stolpen, havde 
Kampen jo udviklet sig paa en 
helt anden Maade. For hvis der 
ikke var blevet Maal paa Straf-
fesparket, eller hvis Skuddet, der 
traf Træværket, var gaaet i Maal, 
skulde der jo i det første Tilfælde 
ikke gives op igen og i det andet 
netop have været begyndt paa 
ny. Og derfor vilde Resten af 
Kampen have formet sig paa en 
helt anden Maade i en Række nye 
Situationer og det endelige Re-
sultat sandsynligvis være blevet 
det samme. 	 Idrætsbladet 

Et Skod, catDY,» og Ph? 
Fodboldsproget mangler ikke 

Udtryk, og selv om det ikke er 
alle Ord, der staar i Ordbogen, 
dækker de saa godt, at Spillet 
simpelt hen vilde blive fattigere, 
om vi ikke havde den Strøm af 
morsomme Betegnelser om Bol-
den og dens Væsen. Men akkurat 
ligesom Moden, der ustandselig 
fornys, har Fodboldsproget det. 
Hver Klub har sit Sprog. „Den 
sad i Kassen", „burnmet", „pum-
pet" eller „hamret" derind — man 
kan se det for sit indre Blik som 
e den" sidder der i Kassen og 
griner 	er jo et ganske daglig- 
dags Udtryk, som fortæller om 
det store Eventyr, at der blev 
Maal. Skuddene paa Maal har 
ogsaa deres egen lille Ordbog 
spændende over smaa nysselige 
Blomster lige fra det vesterbroske 
Skod over Knald og Drøn til Piv 
og „tag dig et Bank". En Kamp 
kan ifølge AB være skrigende og 
dalrende god for slet ikke at tale 

om dem, der er skingrende gode. 
Ens Fodboldører har ogsaa en 
og anden Gang hørt Spillerne 
blive opfordret til at gaa til Bid-
det, om at „gaa til Makronerne" 
eller „til Vaflerne". „Rør ved ham" 
eller „sæt dig paa ham" er en 
moderne Bøn for en haard Tack-
ling. Det er heller ikke utænkeligt, 
at Galleriet vil have Holdet til at 
tage sig sammen med: „Giv den 
en Briket" eller „Giv den en Spand 
Kul." Det vides jo ogsaa, at Bol-
den kan hedde alt andet: Klumpen, 
Stridsæblet og Svesken f. Eks. 

Men denne lille Buket er kun 
et meget beskedent Uddrag. Hver 
Landsdel og hver Klub har sit 
Sprog. 	 Idrcetsblaalet 

yggefondets Andespil 
Søndag Aften den 27. Oktober 
er lagt an paa 2 Ting. For det 
første at give ASGs Medlemmer 
Lejlighed til at vinde ca. 25 
dejlige Mortens- eller Juleænder, 
leveret fra Slagteren den Dag, 
det passer Vinderen bedst — for 
det andet at støtte Byggefondet 
med et tiltrængt Beløb, saa vi 
til Generalforsamlingen igen kan 
glæde ASGs Venner med et pænt 
Regnskab. 

Det skulde glæde os at se alle 
Pladser optaget og alle Brikker 
udsolgt, men gør Dem selv og 
os den Tjeneste at møde tidlig op, 
at vi kan komme i Gang præcis 
Kl. 19,30 med at spille, saa bliver 
der saa meget mere Tid til at 
danse senere paa Aftenen, naar 
Rytsels Orkester spiller op. Ballet 
slutter Kl. 1. 

Forkort de lange Aftener 
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 Papirhandel 

Allinge 
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