Medlemsblad for
Allinge-Sandvig
Gymnastikforening

Redaktør: Kommuneassistent Gunnar Niels e n, Vestergade 10, Allinge

6. Aargang

November 1946

Det kunde vare interessant!
Man kan sommetider gaa og faa nogle underlige icler. En selv synes, at de er meget fornuftige, men naar man aabenbarer dem for andre,
ryster de paa hovedet, og man faar uvilkaarlig
fornemmelsen af, at de anser en for at være
halvtosset.
For at springe lige ud i det: Jeg har faaet den
W, at vort 1. hold burde ned i A rækken. Jeg
har luftet tanken overfor nogle, og der er virkelig
dem, der mener, at det vilde være det eneste
rigtige. Paa den anden side er der selvfølgelig
ogsaa en hel del — vel nok de fleste — der synes,
at tanken er helt ud i det blaa.
Sagen er jo den, at holdet, efter alle solemærker at dømme, ikke kan spille sig ned i A rækken.
For det første har vi 5 points, og det skulde
være mærkeligt, om vi i løbet af foraaret ikke
fik et par stykker til, saaledes at vi sandsynligvis
undgaar sidstepladsen, og for det andet ser det
jo desværre ud til, at B 1910 ikke har store chancer for at blive hængende i 3. division, og det
vil sige, at holdet igen skal spille i bornholmsserien. Dette vil medføre, at B 1910s II hold maa
rykke ned i A rækken, da een klub som bekendt
ikke maa have 2 hold i samme række. I dette
tilfælde vilde saa nedrykningen følge af sig selv.
Hertil maa bemærkes, at det naturligvis ikke er
udelukket, at vinderen af bornholmsserien kan
vinde kvalifikationskampene til 3 .division ,og givet
er det heller ikke, at B 1910 maa ud af 3. division,
men stillingen er alt andet end lys, vi haaber
allesammen for B 1910, at det maa lykkes klubben at forblive i divisionen. Men vi maa se
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kendsgerningerne i øjnene og indrømme, at der
er smaa chancer for, at Bornholm bliver repræsenteret i 3. division i næste turnering.
Altsaa — vi kan næppe spille os ned i A rækken,
og det er en trøst for dem, som mener, at 1. holdet maa og skal spille i bornholmsserien. Publikumsmæssigt vil det maaske ogsaa være en
fordel, at holdet spiller i bornholmsserien, idet
folk helst ser seriekampe, men det er ikke sikkert,
at publikumsinteressen kan vedligeholdes, naar
hjemmeholdet gang paa gang faar klø. Derimod
kan jeg ikke indse andet, end at det maa virke
nedslaaende paa spillerne, naar de gang paa
gang maa forlade banen som tabere, og ofte er
der jo ikke tale om en „pose", men derimod en
„sæk".
Til foraaret skal vi saa at sige bygge et nyt
hold op. Holdet bliver en blanding af „gamle"
og ganske unge spillere, nemlig de, der er rykket
op fra juniorholdet. Vi „gamle" er efterhaanden
vænnet til, at der kan ske hvadsomhelst, naar
vi stiller op, og vi er ogsaa vænnet til at tage
de øretæver, der falder af, men det er i det lange
løb alt andet end sjov. Det er saadan, at vi saa
at sige hver gang maa slaas for livet og saa vidt
muligt prøve paa at holde nederlaget indenfor
rimelige grænser. Paa den maade lærer holdet
ikke at spille rigtig fodbold, og det kan efterhaanden betage de unge spilleres lyst til at spille
fodbold. Derfor mener jeg, at det vilde være paa
sin plads, at holdet kom ned i A rækken, der
vilde vi faa jævnbyrdige kampe. Det bliver saadan,
at vi i hvert fald ikke behøver at stille op med
den tanke
nu skal vi have klø, bare vi kan
nøjes med en „pose".

Modtagere
i FørkrigskvAlitet
Een af vore Modeller vil tilfredsstille enhver,
baade hvad Kvalitet, Ydeevne og Udseende
angaar. De fleste Modtagere er forsynet med
baandspredte Kortbølgeomraader, der sammen

med den nye Bas- og Diskantregulering i
Forbindelse med yderligere tekniske Nyheder
stiller dem i en Klasse for sig.

Se og hør i
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Ove A. Pedersen, Havnegade 7, Tlf. Ali. 120

Holdet kan ved at rykke ned i A rækken In
den selvtillid, som det angler, og det vilde uden
tvivl faa afgørende betydning for holdets spil.
Ja, vil man saa indvende, men kommer det først
ned i A r kken, kommer det aldrig op igen. Det
er jeg ikke sikker paa er rigtigt. Der vilde maaske
gaa et par aar, men det var der ingen skade til,
og kan holdet ikke spille sig op i bornholmsserien, har det efter min mening bestemt intet der
at gøre.
Der er maaske et par af de andre hold, der
ikke er stærkere end vort, men jeg kan heller
ikke indse, at de har noget i bornholmsserien
at gøre. Jeg skal villigt indrømme, at blev bomholmsseklen 2 a 3 hold t =indre, saa blev antallet
af h Id for lille, en det er straks en anden side
af sagen.
Det kunde være interessant at h re medie
niernes mening sm det spørgsmaal, og kunde vi
faa en lille diskussion igang, vilde vi — om ikke
andet — npnaa det redaktionen stadigvæk sukker

efter, nemlig det at se i dlæg fra 1.tsernes såle
i bladet.

r er gang i det igen!
Det var med en vis spænding, man imødesaa
indledningen til vintersæsonen. Sidste vinter gik
det hele jo i staa paa grund af svigtende interesse.
Herregymnastikken har i de sidste aar haft en
krank skæbne, man har hvert aar forsøgt at faa
den igang, men det er ikke blevet til mere end
forsøget, idet fremmødet har været saa ringe, at
e gennemf relse har været eis umulighed. Det
var derfor med en vis skepsis, man imødesa
den første gymnastikaften. Ganske vist har man
fra forskellig side hørt, at der i aar vilde møde
en hel del, og det er glædeligt, at der har været
noget om snakken. Der var til den første time
mødt 16 herrer, dertil kommer, at flere har faaet
blod paa tanden og udtalt, at de vilde deltage
i gymnastikken. Det er en lovende start, og kan
interessen holdes fangen, kan ASG glæde sig
over et stort herregymnastikhold vinteren igennem. Kender vi Christen Roed ret, skal han nok
sørge for at holde deltagerne til vinden, og han
skal nok faa dem til at bestille noget, saaledes

Skrækken. Resultatet blev, at vi sluttede denne
Halvsæson som den tredjenederste i Bornholmsserien. Heldigvis ikke nederst, vil mange maaske

Fodboldstøvler
prima Kvalitet

CARL LARSEN
Vestergade . Telefon 104

Stort Udvalg i Barnevogne haves
Telf. Allinge 39

P. C. Holm

at de vil faa glæde og udbytte af gymnastikken.
Damernes start var noget lignende, og der er
ingen tvivl om, at de vil møde frem i stort antal
vinteren igennem. Kirsten Frigaards dygtige ledelse er garanti for, at damerne nok skal faa
udbytte af vinterens gymnastik.
Og saa endelig badminton. Der kan man passende begynde med: „Der var engang." Det lyder
i hvert fald som et eventyr, at ASG for en del
aar siden var foregangsmand indenfor badmintonsporten paa Bornholm. Bornholmsmestre har ASO
fostret, jo, det var tider dengang. Men det gik
ned ad bakke, aar for aar blev det ringere og
ringere, og sidste vinter kulminerede denne sørgelige tilbagegang med, at det hele gik i staa.
Det var sørgeligt. Vi udgød vor galde over badrnintonudvalget i sidste nummer, saa lad os denne
gang nøjes med at konstatere fakta. Der rnaatte
gøres noget, og det blev der. Badmintonafdelingen
er igang igen. Den er ikke saa forfærdelig stor,
men den er der. Der er foreløbig godt og vel
20, der spiller. Det er da straks et par aar eller
3 siden, at vi kunde mønstre saa mange badmintonspillere. Mange flere kan man ikke tage, idet
antallet af spilletimer er stærkt begrænset, men
skulde der være nogle enkelte endnu, som ønsker
at spille badminton, saa prøv at snakke med
Maurits om det, det kunde da være, at han var
i stand til at finde en enkelt time om ugen.
Der er grund til at se den kommende vintersæson trygt i møde. Der er gang i det igen.

Fodbold
Turneringen er afsluttet for denne Gang, og
skønt det saa slemt ud flere Gange, slap vi med

sige, og maaske det i øjeblikket er godt, at vi
ikke kom længere ned. Havde vi skullet spille
vore Kampe i Efteraaret udelukkende med vore
egne Spillere, altsaa uden Soldaterne, tror jeg
ikke, det havde set saa godt ud for os. Vi kan
takke Soldaterne for, at vi som før sagt slap
nogenlunde helskindet igennem Efteraaret.
Tredje nederst! Det er jo ikke noget særligt
flatterende Resultat, men vi er heller ikke forvænt
i den Retning. Det vil stadig staa for mig
som en Gaade, at vi heroppe ikke kan rnaale os
med de andre smaa Byer som Hasle, Svaneke
og andre. Hvordan kan det være, at Svaneke
altid har kunnet være i den bedste Halvdel? Svaneke har ca. 1200 Indbyggere, og Allinge-Sandvig
har ca. 2200, altsaa omtrent dobbelt saa mange,
men alligevel kan vi ikke og har aldrig kunnet
stille saa konstante Hold som Svaneke. Det har
undret mig ofte, og det vil det blive ved med,
for der er ikke saa stor Forskel paa Materialet,
men vi mangler sikkert andre Ting, som f. Eks.
Træning, ikke sandt! Naa, men Førsteholdet fik
dog i Slutsporten 2 Points, og skal saa begynde
Foraaret med 5 Points. De har scoret 12 Maal,

Franks Herre- og Damesalon
Byens førende
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Person- og Lastkørsel

Kast Falk
„Aabrinlien", Tejn
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Kørsel med 16-17 Pers. Turistvogn
udføres. Bestillinger modtages
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Flæsk . Pølser Paalæg
Altid 1. Kl.s Varer
Hjemmelavede Salater rørt med Olie
Alt modtages til Røgning

Svend Hansen
Telefon Allinge 38
Varerne bringes

Hoiers Hotel
H. Nielsen

og Gunnar har maattet hente Bolden ud af Nettet
37 Gange. Han har snart øvelsen!
Trods sorte Skyer i Begyndelsen lykkedes det
os dog at stable et Andethold paa, Benene, og
takket være det stod vi ikke og manglede Spillere, da Soldaterne forlod os. Det gennemførte
alle Kampene, undtagen den sidste, som vi maatte
melde Afbud til, da vi umuligt kunde stille Hold.
Det var den Søndag, Soldaterne rejste. Flere af
Andetholdsspillerne er nyoprykkede Juniorspillere,
saa de mangler selvsagt Rutine i Seniorkampe,
men de har klaret sig pænt og ligger absolut

Hvad nytter det, naar kun 4 af Holdets 11 Spillere møder til Træning, saa kan man ikke stille
et godt, slagkraftigt Hold. Det er derfor gaaet,
som de selv har regnet med, men kedeligt er det
i al Fald, naar vi har et Hold, der er i Stand
til at vinde et Bornholmsmesterskab, at se det
smuldre hen paa Grund af Spillernes Mangel paa
Træning. Lad os haabe, de strammer sig op til
Foraaret og viser os, at de trods alt kan spille
Fodbold og oven i Købet godt. Holdet opnaaede
dog 7 Points med 22 Maal for og 13 imod.
Vi havde regnet med 2 Juniorhold som sædvanlig, men da det kom til Stykket, var det ikke
muligt at stable et Andetjuniorhold paa Benene,
og vi har derfor maattet melde Afbud til alle
Kampene.
Men Drengeholdet har vi haft med. Selv om
det ikke har vundet nogle af sine Kampe, alle
Nederlagene har dog været smaa, saa har de smaa
Drenge gjort Fremskridt. Og de passer deres Træning. Der er ikke gaaet en Træningsaften med
dem, uden at nogle har maattet løbe og lege med
Bolden uden for Banen, da de er kommet bagefter til at komme med paa et af de to Hold.
Det kan man kalde Interesse, og de gik alle som
&I op i deres Træning med Lyst og Energi. Hos
dem kan vore Seniorspillere, og Juniorspillere
med for Resten, lære, hvordan man passer sin
Træning. Det er en Fornøjelse at arbejde med
dem. De sluttede Turneringen med 0 Points, men
Maalantallet var alligevel meget fint. De havde
lavet 2 og deres Modstandere 6.

Personkørsel med 6-7 Pers. Bil

ikke tilbage for deres Kammerater. Holdet har

scoret 10 Gange, opnaaet 2 Points over Svaneke — og der er lavet 28 Maal imod det.
Vort Førstejunior var en stor Skuffelse. Før
Turneringen blev Holdets Chancer bedømt til at
være fine, men den har vist noget andet. Man
regnede med, at vort Hold vilde være et af de
stærkeste paa øen, og at kun et enkelt Hold var
i Stand til at true dem, men om Forladelse, flere
Kampe, som vi paa Porhaand ansaa for sikre
Sejre, tabte de. Og hvorfor? Mangel paa Træning.

Gunnar Thorsen
Telf. Allinge 185

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

0. Sone-Mortensen
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28

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

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

AAGE IPSEN
Telefon Allinge 195

Dermed sluttede Sæsonen i Aaret 1946, ASGs
fire og tyvende Aar, og næste Aar kan vi fejre
Jubilæum. Lad mig derfor slutte denne Sæson
med et Ønske om, at vore Spillere næste Aar vil
overgaa sig selv i alle Henseender og skænke
Foreningen en kærkommen Jubilæumsgave i Form
af den bedste Placering, vi nogen Sinde har haft
V. M
Der var »knald« paa!

Det er snart længe siden, vi spillede den sidste
turneringskamp, og af den grund vil man maaske
synes, at det er mærkeligt, at vi omtaler den nu.
Ligeledes har kampen været refereret i dagbladene,
men jeg synes, at der yderligere er nogle ting,
som skal omtales.
Kampen var mod B 1910, og den blev som
bekendt vundet af os med 4-2. Resultatet i sig
selv var overraskende, idet der sikkert ikke var
mange, der vilde holde daleren paa ASG. Kampen
var bemærkelsesværdig — ikke paa grund af godt
spil, det var nemlig langt fra tilfældet - men paa
grund af det haarde spil. Hvilket af holdene, der
var værst, skal være usagt, og det er i denne

forbindelse ligegyldigt, men i hvert fald gik det
værst ud over vore spillere. Axel Christensen
maatte helt gaa ud, saaledes at vi i saa godt
som hele 2. halvleg spillede med 10 mand. Knud
Olsen blev halvinvalid efter et spark paa skinne-

benet. Børge Pedersen og „Gentle" humpede ogsaa

rundt med et daarligt ben. Viggo Sonne fik et
skrub, som han dog hurtigt kom over. 5 spillere
med delvis nedsat spillestyrke, det er ikke saa
lidt i een kamp. For yderligere at understrege
kampens haarde spil kan nævnes, at der blev
uddelt et par advarsler for voldsomt spil. Der
blev dømt 2 straffespark, begge mod ASG. Jo,
der var knald paa.
Jeg synes, at det var godt skuldret af ASGerne,
at de til trods for, at 5 mand var mere eller mindre handicapped, var i stand til at vinde den kamp.
Skal vi spille bordtennis?
Man har indenfor ledelsen diskuteret, om man
skulde optage en ny sportsgren paa programmet,
nemlig bordtennis. Saa vidt jeg ved, har tennisklubben engang haft denne sportsgren paa sit
program. I hvert fald har denne klub en bordplade

til dette spil, om den saa nogensinde er blevet
brugt ved jeg ikke. Tennisklubben har spurgt os,
om vi vilde købe denne bordtennisplade, foreløbig
har vi laant den.
Med hensyn til bordtennis er der for tiden et
problem, idet det er meget vanskeligt at fremskaffe bolde, men de maa vel paa en eller anden
maade kunde skaffes. Et andet spørgsmaal er,
om der er nogen, der har lyst til at spille bordtennis.
Den aften vi havde badmintonspillerne samlet,
luftede Maurits stemningen, og der var nogle,
der gerne vilde forsøge sig udi dette spil. Dog
skulde der gerne være nogle flere.
Interesserede bedes melde sig i „Kiosken".

Alf Nielsens Frisørsalon
Sandviganbefaler sig med 1. Kl.s Arbejde

Smag vor
hjemmelavede Spegepølse

W. Rømers
Slagterforretning . Telefon 118 og 136

Hvor mange kender
fodboldloven?
Det er faktisk enhver spillers
pligt at sætte sig ind i fodboldloven, saaledes at han er i stand
til at afgøre hvor og hvornaar,

der er begaaet en ulovlighed eller
ej. Megen skælden ud paa dommeren vilde undgaas, dersom alle
fodboldspillerne vilde gøre sig
den ulejlighed at læse og lære
fodboldloven.
Særlig vil vi rette en opfordring
til vore drenge om at følge med
i den serie af artikler, vi i vinterens løb vil lade fremkomme i
ASO bladet om fodboldloven.
Meget vilde være naaet, dersom
drengene allerede fra deres juniortid var inde i fodboldloven. Og
endelig tilskuerne: Der er en del
tilskuere, der kender fodboldloven,
men langt den største part kender
den ikke. Ofte er publikum dornmerens — og til tider ogsaa spillernes — „onde aand", og det
skyldes de raab og mishagsytringer, der fra publikums side udgydes over dommeren, men mange
af disse tilraab burde aldrig have
set dagens lys, idet dommeren
i mange tilfælde — de fleste har ret og publikum uret. Ene og
alene af den grund, at publikum
ikke kender fodboldloven.
Spillere og tilskuere kort sagt
— læsere, følg med i denne gennemgang af fodboldloven. Vi starter i dette nummer, og vi fortsætter
i de næste, forsaavidt pladsen
tillader det.

Paragraf 1. Spillepladsen
Spillepladsen skal være rektangulær. Dens længde skal være
højst 120 m og mindst 90 m og
bredden højst 90 m og mindst
45 m.
Spillepladsen skal afmærkes
med tydelige linier, ikke over
12 cm brede. Linierne maa ikke
frembringes ved gravning af fordybninger. De lange grænselinier
kaldes sidelinier og de korte maallinier. Et flag paa en mindst
1,5 m høj stang, som ikke maa
være spids foroven, skal anbringes
i hvert hjørne af spillepladsen. Et

lignende flag kan anbringes udfor hver ende af midterlinien, men
mindst 90 cm fra sidelinien. En
midterlinie skal drages tværs over
banen. Dens midtpunkt skal afmærkes tydeligt og med dette
Som centrum skal drages en cirkel
med 9,15 m radius.
Maalfeltet: 5,5 m fra hver maalstang afsættes vinkelret paa maallinien to 5,5 m lange linier, hvis
endepunkter forbindes ved en linie
parallel med maallinien. Det derved fremkomne felt kaldes maalfeltet.
Straffesparkfeltet: Paa samme maade afsættes vinkelret paa
maallinien 16,5 m fra hver maalstang 16,5 m lange linier, hvis
endepunkter forbindes ved en linie
parallel med maallinien. Det derved fremkomne felt kaldes straffesparkfeltet. Et tydeligt mærke
afsættes ud for midten af hvert
maal, 11 m fra maallinien. Det
kaldes straffesparkmærket En cirkelbue med radius 9,15 m og dette mærke som centrum afsættes
udenfor straffesparkfeltet.
Hjørnefeltet: Med banens hjørner som centrum og med radius
91,5 cm afmærkes kvartcirkler paa
spillepladsen.
Maalene: Maalstængerne skal
anbringes lodret paa maallinierne
i lige stor afstand fra hjørneflagene og i en indbyrdes afstand
af 7,32 m (indvendigt maal) og
forbindes med en tværstang, hvis
underkant skal være 2,44 m fra
jorden. Bredden og tykkelsen af
maal- og tværstænger maa ikke
være over 12 cm. Der kan anbringes maalnet bag maalene. Det
skal fastgøres til stolperne, tværstangen og jorden, understøttes
paa passende maade og anbringes saaledes, at de giver maalmanden plads til at røre sig.
(Maalmænd, der prøver at klare
et skud eller faa fat i bolden,
griber sommetider med vilje fat
i tværstangen og river den ned.
Dette anses for utilbørlig optræden).

Paragraf 2. - Bolden

Dens ydre hylster skal være af
læder, og den maa ikke være fremstillet af Materialer, som kan medføre fare for spillerne. Boldens
omkreds maa ikke være over 71
cm og ikke under 68 cm. Ved

spillets begyndelse maa dens vægt
ikke overstige 453 g og ikke være
under 397 g.

Paragraf 3. - Spillernes antal

Spillet skal spilles af to hold
med højst 11 spillere hver, af
hvilke en skal være maalmand.
Maalmanden kan skiftes under
spillet, men dommeren skal først
underrettes derom af anføreren.
I kampe, der ikke er turneringskampe, kan der indsættes reserver
for spillere, som er kommet til
skade under kampen, forudsat at
der før dens begyndelse er truffet aftale derom.
Overtrædelse: Dersom maalmanden er skiftet, uden at dommeren har faaet underretning
derom af anføreren, og den nye
maalmand forsætlig rører bolden
med haand eller arm indenfor sit
straffesparkfelt, skal der dømmes
straffespark.
En spiller, som under spillet
forlader banen (undtagen naar
det skyldes tilskadekomst) uden
dommerens tilladelse, gør sig skyldig i utilbørlig optræden.
Fortsættes

Vi minder om:
Gymnastik for damer:
Tirsdag og torsd. kl. 19,45-20,45.
Gymnastik for herrer:
Onsdag og fredag kl. 20,15- 21,15.

Forkort de lange Aftener

med en god Bog
Meld Dem ind i

Laurits Læseklub
De kan læse, hvad De vil
og bytte, n.aar De vil

Kr. 2,50 pr. Maaned

Axel Mauritsen
Bog- og Papirhandel
Allinge

Bolden skal være kugleformet.
GORNITZK AS TRYK. ALLINGE

