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Fodboldens begyndelse i Glamsbjerg

Fra »Fynsk Fodbold gennem tiderne«.
Fodboldsporten i Glamsbjerg påbegyndtes omkring 1906 - dengang under navnet
Glamsbjerg & Omegns Gymnastikforening.
Martinus Skriver fungerede som leder indtil 1914. Dette år oprettedes den selvstændige fodboldforening, der dengang hed Glamsbjerg Boldklub - fra 1926 Glamsbjerg
Idrætsforening.
Den egentlige stifter af foreningen var forstander på Glamsbjerg Friskole, P. J. Skriver.
En af de første formænd for foreningen var daværende fabrikant Aksel Larsen, der fra
1916 i en årrække var formand og samtidig ledede fodboldspillet.
Klubben spillede på den gamle markedsplads, der lå op mod det daværende savværk.
På samme plads har der været spillet fra stiftelsen og indtil 1942, da den af kommunen
anlagte bane i Glamsdalen blev taget i brug.

Fodboldkamp

Glamsbjerg Dagblad 25. august 1906
En Fodboldkamp udkæmpes i Morgen, Søndag, Kl.
3 paa Markedspladsen i Glamsbjerg mellem Assens
og Glamsbjerg Boldklubber.
Sønder-Næraa Boldklub var indbudt, og den
havde ogsaa lovet at komme, men har nu i sidste
Øjeblik meldt Forfald.

Glamsbjerg sejrede

Glamsbjerg Dagblad 27. august 1906
Ved Kampen på Markedspladsen i Glamsbjerg i gaar mellem Glamsbjerg og Assens
Boldklubber sejrede Glamsbjerg med 1 mål mod 0. I første halvleg blev der ingen
Maal, i anden halvleg fik Glamsbjerg det ene Maal. Klubberne er vel hinanden omtrent
jævnbyrdige. Spillet var jævnt daarligt på begge Partier, hvilket der for en stor Del maa
tilskrives den stærke Blæst.
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En Ting maa man fremhæve ved denne Fodboldkamp: den gode Tone, der var raadende over det hele lige fra Begyndelsen til Slutningen.
Efter kampen samledes alle deltagerne til en lille Festlighed i Friskolens Sal.
Denne Sammenkomst var arrangeret af Glamsbjerg Boldklub og Gymnastikforening,
og den forløb meget fornøjeligt.

Fodbold

Glamsbjerg Dagblad 31. august 1906
Paa Søndag Eftermiddag Kl. 21/2 bliver der Fodboldkamp paa Markedspladsen i
Glamsbjerg mellem et Hold Drenge fra Assens og et Hold fra Friskolen i Glamsbjerg.

Fodboldkamp i Glamsbjerg

Glamsbjerg Dagblad 3. september 1906
Ved Kampen i Gaar i Glamsbjerg mellem Drengeholdet fra Assens Realskole, og Holdet fra Glamsbjerg Friskole sejrede førstnævnte med 9 Mål mod 2.
I første Halvleg fik Assens 5 Maal, Glamsbjerg 1, i anden Halvleg 4-1.
Det var et Spil saa fint, som man sjældent ser det, men Assensholdet var Glamsbjergerne alt for overlegne i Størrelse, desuden har disse sidste ikke spillet de sidste 5 Uger
på Grund af Sommerferie.
Dette maa vel for en stor Del tilskrives det forholdsvis daarlige Resultat for Glamsbjergernes Vedkommende.
Det var en Fornøjelse at overvære Kampen.
Derimod var det ikke nogen overdreven stor Fornøjelse at se, hvorledes enkelte af
Tilskuerne artede sig.

Boldsport - Fyns Boldspil-Union

Glamsbjerg Dagblad 22. september 1906
Det har i den senere Tid ligefrem svirret med Rygter og Bladmeddelelser om Oprettelse af Unioner her på Fyn for at samle en Del Klubber og derved bane Vej for et hyppigere Samarbejde.
Og intet er naturligere, men –
Hensigten med en Sammenslutning af de boldspillende Klubber skulle jo i første Række være den at opnaa saa sunde Udviklingsforhold for Sporten som muligt, og at det
ikke kan lykkedes, naar der eksisterer forskellige Unioner, som indbyrdes arbejder for
sig selv, turde være en Selvfølge – de maa alle som en ind under et Fællesforbund.
Nogle faa Linjer om Fyns Boldspil-Union, der sorterer under Dansk Boldspil-Union,
og som netop har til Formål gennem aarlige Turneringer i Kricket, Fodbold og Lawtennis at fremme et Sportsligt Samarbejde mellem klubberne paa Fyn og tilliggende
øer, ville maaske derfor være på sin Plads her, kort før Fodboldturneringen tager sin
Begyndelse.
Ved Indmeldelse i Unionen, hvis Formand er Sagfører Max Smith i Odense, paadrager Klubben sig ingen særlige Forpligtelser, og da Kontingentet, som gaar til Fremme
af Boldsporten, tilmed er meget lavt – nogle faa Kroner om Aaret – kan det jo ingen
Vanskeligheder være at overvinde.
Under en stærk Tilslutning vil de turneringsspillende Klubber saa bekvemt som muligt
blive inddelt i Kredse, i hvilke der konkurreres Indbyrdes, saa at Kredsvinderne slut3

teligt kommer til at staa over for hverandre, eventuelt ved et Stævne.
Ved velvillig Overvejelse vil de, der har sat sig i Spidsen for Dannelse af forskellige
Smaaforbund, ganske sikkert give os Ret og i Sportens Interesse arbejde hen til,
at fynske Klubber i en overskuelig Fremtid kan staa i en samlet Trup – hverandre til
gensidig Gavn og Glæde.
Under et Forbund er Klubberne derhos slaaet ind på den rette Vej til de store Stævner,
hvor Spillerne bliver i Stand til at lære hverandre Spillets Finesser af, og da nærmer
man sig saa smaat det tilsigtede Maal. 
N. J.

Glamsbjerg Gymnastikforening

Kommunaltidende 30. juni 1910
Glamsbjerg Gymnastikforening dyrker hver Sommer Boldspillet, særlig Fodbold.
Den havde sidste Søndag sit første Hold i Haarby til Kamp, og det sejrede ret overlegent, endskønt banen var daarlig og Spillet som Følge deraf ogsaa. Resultatet blev følgende: i første Halvleg fik Glamsbjerg 1 Maal, Haarby 0, i anden Halvleg Glamsbjerg
5 og Haarby 0.

Fodboldkamp i Verninge

Kommunaltidende 6. august 1910
Ved en Fodboldkamp i Verninge Søndag den 31. Juli sejrede Glamsbjerg 1. Hold over
Nørre-Lyndelse med 1 Maal mod 0 og Glamsbjerg 2. Hold over Verninge med 2 Maal
mod 0.

Glamsbjerg og Omegns Gymnastikforening

Kommunaltidende 6. maj 1911
Glamsbjerg og Omegns Gymnastikforening har afholdt sin halvaarlige Generalforsamling.
Først vedtoges en del Forandringer af Foreningens Love, særlig af disses Ordlyd. Da
næsten hele den gamle Bestyrelse rejste bort til Maj, foretoges endvidere Valg af hel ny
Bestyrelse. Denne ordnede sig med Mejerist Alfred Rasmussen som Formand.
Efter Generalforsamlingen var der fælles Kaffebord, hvor bl. a. Gymnastiklæreren,
Skolebestyrer Skriver, talte og takkede Gymnasterne for den smukke Gave, der var
blevet ham overrakt til Tak for Arbejdet i det forløbne Aar.

Fodboldkamp på Markedspladsen

Kommunaltidende 15. juli 1911
En rask lille Styrkeprøve fandt Søndag Eftermiddag sted på Markedspladsen mellem
Thurup-Hesle og Glamsbjerg Fodboldspillere.
Glamsbjergenserne viste sig denne Gang Modparten ret overlegen og vandt med 17
maal mod 0.
Et særlig behageligt Indtryk af Gæstfriheden i Glamsbjerg kan man efter dette Resultat næppe forlange, de Thurup-Hesle Spillere kunne medtage herfra, dog er det at
haabe, at Glamsbjerg-spillerne, da de efter Afbankningen samledes med deres Gæster
om Kaffebordet paa Afholdshotellet, har søgt og faaet lejlighed til at bibringe dem en
anden og bedre Forestilling om Glamsbjerg.	
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Fodboldkampe

Kommunaltidende 19. august 1911
Søndag den 6. August udkæmpede Klubberne i Glamsbjerg og Assens en Kamp i
Glamsbjerg. Assens-Klubben vandt med 11 mål mod 2. Bagefter fredeligt Kaffeselskab
på Højskolehjemmet mellem Sejrherrene og de besejrede.
Sidste Søndag, den 13. August, deltog Glamsbjergerne i en Kamp i Skydebjerg med det
derværende første Hold. Her vandt Glamsbjerg-Klubben med 4 Maal mod 0.

Fodboldkamp i Glamsbjerg

Kommunaltidende 26. august 1911
I søndags afholdtes Fodboldkamp mellem Haarby og Glamsbjerg Boldklubber på
sidstnævntes Bane. Resultatet blev, at Glamsbjerg sejrede med 5 Maal mod 2, og atter
har altsaa vore Spillere baaret Sejren hjem. At Glamsbjerg-Spillerne vandt en stor Sejr,
skyldtes for en stor Del, at deres gamle øvede Maalmand var på Udflugt, og en ny, som
ikke burde have været det, blev sat ind.
Efter Kampen, som ellers forløb udmærket, udbragtes et fra begge Klubber kraftigt
besvaret Leve for Dommeren, Formanden for Verninge Boldklub.
Derefter samledes begge Klubber på Afholdshjemmet, hvor der stod et veldækket
Kaffebord parat til de tørstige Spillere, der efter at have faaet Sveden vasket af sig lod
Kaffen smage.

Annoncer i Kommunaltidende 1912.
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Ved Bordet herskede der som sædvanlig en livlig Stemning, og der udbragtes et Leve
for H. P. Christensen og Frue, der altid saa beredvilligt stiller alting parat.

Større kamp på Sportspladsen i Glamsbjerg

Kommunaltidende 3. oktober 1911
Søndag den 29. September begyndte Efteraarsturneringen med en større Kamp på
Sportspladsen i Glamsbjerg, hvor de ivrige Spillere trodsede Blæsten fra kl. 21/2 til
61/2. Der var mødt tre fremmede Klubber, nemlig Nørre Aaby, Verninge og Skydebjerg.
Nørre Aaby og Glamsbjerg prøvede først Kræfter, og i Begyndelsen saa det ud, som om
Kæmperne omtrent var hinanden jævnbyrdige, men pludselig lavede Glamsbjerg-Holdet Maal, og det gjorde straks sin Virkning, idet der nu blev forceret Skud paa Skud
mod Nørre Aabys Maal, hvorigennem Glamsbjergerne sendte Bolden fire gange.
Resultatet blev altså en uventet Sejr med 4 Maal mod 0.
I næste Omgang kæmpedes Skydebjerg og Verninge, og Resultatet blev, at Verninge
vandt med 5 Maal mod 0.
Til sidst kæmpedes de sejrende Klubber, som altsaa blev Verninge og Glamsbjerg, og
atter vandt Glamsbjerg, som derved blev Dagens Sejrherre med to vundne Kampe,
hvilket må siges at være et fint Resultat.

Annoncer i Kommunaltidende 1913.
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Fodboldkamp på Markedspladsen i Glamsbjerg

Kommunaltidende 20. juli 1912
I Søndags afholdtes på Markedspladsen i Glamsbjerg en Fodboldkamp mellem Assens
og Glamsbjerg Boldklubber.
Det er den aarligt tilbagevendende Kamp, som af vore Spillere omfattes med størst
Interesse, og ikke uden Grund, thi vore hjemlige Amatører kan nok lære en Del af saa
dygtige Sportsmænd, som Assensklubben i Virkeligheden er (ikke at forglemme til
også at lave Vrøvl).
Selvfølgelig maatte vore Spillere bide i Græsset, og Resultatet blev, at A. G. & I. K.
vandt med 8 Maal mod 3.
Vore spillere gjorde ganske vist et godt Arbejde, men kunne i Længden alligevel ikke
holde Modstanderne fra Livet.
Lidt mere Træning og lidet mere Interesse, særlig fra de ældres Side, kunne dog
maaske gøre sit til, at Nederlaget næste Gang ikke blev slet saa stort.
Der maa da ogsaa være flere unge Mennesker i Glamsbjerg end de 15-16 Stykker, der
som Regel møder til Træning, og de havde vistnok adskilligt bedre af at løbe lidt efter
en Bold end så meget andet af det, som de Unge saa tit løber efter.
Efter Kampen var begge Foreninger samlet til fælles Kaffe på Højskolehjemmet.

Fodboldkamp mod Flemløse

Kommmunaltidende 11. juli 1914
Glamsbjerg og Flemløse Fodboldklubber kæmpede i Tirsdags paa førstnævntes Bane.
Resultatet blev, at Glambjerg vandt med 4 maal mod 2.

Annoncer i Kommunaltidende 1914.
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Fodbold en populær sport

Kommunaltidende 1. maj 1915
Nu da Somren for Alvor har meldt sig med Solskin og lyse Aftener, er Tiden kommen
til at lægge et godt Ord ind for Sommersporten, særlig den Gren af den, som vel nok
dyrkes mest herhjemme, mere end i de fleste andre Lande, nemlig Fodbold.
Mange Mennesker gaar om med helt forkerte Begreber om Fodbold; man hører ofte
Udtryk som: »Jeg skal ikke der op og have Arme og Ben sparket itu!« o. lign.
Folk betragter ofte Fodboldspillet som en Levning fra Barberiet, en Idræt, hvor det
gaar på Livet løs, og som man sjældent slipper fra med hele Lemmer. Hvilken Vildfarelse!
Fodboldspillet er absolut ikke mere farligt end de fleste andre Sportsgrene. Spillerne
har jo dog som Formaal at sparke til Bolden og ikke hverandres Skinneben, selvfølgelig
kan det ske, at en og anden på Grund af daarligt Spil faar en Skramme paa et Ben, men
saa vidt som til brækkede Arme og Ben gaar det jo dog kun meget sjældent.
Mange paastaar, at Fodboldspil ikke har nogen Betydning. Vist har det saa, hvem har
ikke ærgret sig over at se den Træghed og Langsomhed, der ofte findes hos vor Tids
unge. – Gaa ud og se paa en Fodboldkamp; der ser man baade raskhed og snarraadighed.
Skulle det ikke være af Betydning at faa disse Egenskaber opøvede. Jeg hørte forleden
en ældre Herre på 15-16 Aar sige: »Jeg er da ikke så dum at løbe og tosse om deroppe«.
Det er den Tankegang, vi skal have bort, »Tiden er ej til i Mag at dvæle«. Nej, vi
trænger til en Ungdom, der vil bruge sine Kræfter og ikke gaar af Vejen for en Smule
Anstrengelse ud over det daglige Arbejde. Lad os bevare Ungdommen og Ungdomsmodet saa længe som muligt.
»Glamsbjerg Boldklub« spiller Fodbold på Markedspladsen hver Tirsdag og Torsdag
Aften kl. 71/2. Nye Medlemmer optages hver Spilleaften ved henvendelse til Bestyrelsen som bestaar af følgende: Chr. Jørgensen, Formand, Lærer Østergaard, Kasserer,
og Jens Madsen. Netop i Aar er der god Brug for nye Spillere, idet mange af de gamle
er rejst bort, saa der trænges til nye til at indtage deres Pladser. 	

Annoncer i Kommunaltidende 1915.
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Fodboldkamp mod Aarup

Kommunaltidende 19. juni 1915
Søndag den 13. Juni udkæmpedes i Glamsbjerg en Fodboldkamp mellem Aarup og
Glamsbjerg Boldklubber. Resultatet blev, at Aarup sejrede med 3 Maal mod 2 (1-1)
(2-1).

Fodboldkampene i Søndags

Kommunaltidende 17. juli 1915
Med den averterede Fodboldkamp i Søndags gik det, som det saa ofte gaar med større
Fodboldkampe, idet nogle af de indbudte Hold ikke mødte, dog blev der udkæmpet
to Kampe. Den ene mellem »G. B.« s Drengehold og et Hold af de største Drenge fra
Glamsbjerg Friskole.
Resultatet der blev, at Holdet fra »G. B.« sejrede med 7 maal mod 6. – Den anden
Kamp var mellem Helnæs Boldklub og »G. B.« Resultatet blev, at »G. B.« sejrede med
5 maal mod 1.
Endvidere udkæmpedes i Tirsdags Aftes paa Markedspladsen en Kamp mellem
Frøbjerg Boldklub og »G. B.« Ogsaa der sejrede »G. B.«, denne Gang med 8 maal mod
0.
Endelig udkæmpedes Torsdag Aften en Fodboldkamp mellem »G. B.« og Vedtofte
Boldklub, hvor »G. B.« sejrede med 5 Maal mod 2.

En større Fodboldkamp her i Glamsbjerg

Kommunaltidende 26. august 1916
Sidste Søndag blev der som bekendtgjort afholdt en større Fodboldkamp her i Glamsbjerg. Det blev et større Blad i Glamsbjerg Fodboldklubs historie. Hele to Kampe på
én Dag, og det med to gamle Provinsbyer.
Er dette ikke et livagtigt Billede på selve de virkelige Forhold!
Den unge, fremadstræbende Stationsby, der fuld af Vovemod halser af sted for at komme med i Kapløbet, og som tager Konkurrencen op med de gamle Provinsbyer.
Og Glamsbjerg vandt. Det kan straks noteres.
I første Omgang mellem Faaborg og Glamsbjerg var Resultatet lige, idet der stod 3 mål
mod 3. Men altsaa Glamsbjerg hævdede sig med glans.
Men i sidste kamp mellem Assens og Glamsbjerg blev Resultatet rent ovenud, idet
Glamsbjerg fik 3 Maal mod 0. Og Assens er dog kendt som flinke Spillere.
Det var med ikke så lidt Spænding, at Fodboldklubben her indbød sine højtagtede
Gæster til Kamp, men Byens Ære er reddet.
Vor Medarbejder fortæller lidt om sit Indtryk fra Kampen.
Når jeg skal give en Skildring af en Fodboldkamp, så stiller jeg den straks afgjort i
Modsætning til Gymnastikken. Denne sidste har jo flere Gange været smukt og begejstret omtalt her i Kommunaltidende.
Gymnastik, det er sådan noget pænt noget.
Naar den ene løfter Benet, saa løfter den anden det ogsaa, og videre i samme Dur. Det
er noget, alle kan være med til, baade Kvinder og Børn og gamle Mænd. Gymnastikken, den er et rigtigt Barn af Kulturen. – Ganske anderledes er det med Fodbold. Her
raser lidt af den oprindelige Naturvildskab.
Her gælder det om at komme til, skubbe til Side, komme oven på, udnytte og beholde
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Chancen o. s. v. Alt det, som mange har troet, at Kulturen havde slebet af Mennesker,
men som alligevel viser sig er saa solidt gemt i Menneskenaturen.
Naa, vi kigger ind paa Pladsen. Fodboldspillerne er der allerede. De optræder i lange
rød- og blaastribede Bluser med korte Lastingsbukser og store Bjærgbestigningsstøvler, bundne på Fødderne med svære Remme af Faareskind. Rundt om Benene er der
Ringe, røde, hvide og blaa. Straks, man ser dem, tror man bestemt, at det er Indianere
af den gamle Sioux-stamme, der skal i Kamp med den unge Ørns Sønner.
Fodboldspillet er i Gang.
Kampen bølger frem og tilbage. Bolden staar for Øjeblikket som en lille maane deroppe mellem Skyerne og er i Begreb med blidelig at dale ned fra sin Himmelflugt, men
et velrettet Spark af en stor Støvlenæse og et kraftigt Skinneben river den brutalt ud af
sine Drømmerier, og med Vindens Hastighed farer den midt hen imod maalet.
En Klynge som halsende Hunde kommer anstigende, glidende på Græsset paa Ende og
Knæ, skubbende, sparkende, sprællende. Benene fægter, og tilsidst faar en Bolden til
sig, og et nyt Spark sender den væk fra Maalets faretruende Nærhed. – Som en Granat
farer den af Sted mod det andet Maal, men en af de unge Helte beslutter sig til at ofre
sig og standse den truende Kugle med sit unge, varmtbølgende Bryst. Han stiller sig
op midt på dens Bane, hopper lidt i Vejret, spiler Arme og Ben ud for at danne saa stor
en Skive som muligt, og Kuglen rammer hans unge Hjerte og falder mat til Jorden.
Begejstret over Vennens Mod og rasende over Fjendens Angreb iler en kraftig Ungersvend til.
Med et vældigt Spark sender han Bolden af Sted, højere og højere stiger den, men
omsider maa den nedad. Den skal standses. En staar parat til at tage den med Hovedet. – Bolden kommer deroppe fra. Manden maaler den med Øjnene. Nikker. Giver
Sæt med Bryst og Skuldre omtrent som ved Opkastningsfornemmelser. Nu ... men
bolden daler blidelig til Jorden 3 Alen bag hans Ryg, og en anden griber den. – Straffespark – Bolden sendes skraat ind på Kamppladsen. Manden, som skulle tage imod
den, blev bange, da han saa en stor, stærk Mand komme imod sig.
De andre kom for silde. Den stærke Mand tog Bolden mellem Benene og førte den
af Sted. Klyngen iler skyndsomt til, men en ny venligsindet faar Bolden fat og fører
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den videre mod Maalet, og en sidste Ven sender den med et velrettet Spark igennem
Maalet.
Jubel og Harme, Klappen i Hænder og Piben. Maalet er naaet. Bolden er trillet mellem
Stængerne. Tre Fortænder er løse. Der er en større Blodudtrækning på et Skinneben.
Men Maalet er naaet. De unge har udviklet deres Kræfter, deres Smidighed og deres
Snarraadighed, maaske ogsaa Samfølelse og Evnen til at arbejde i et stort fælles Øjemed, sådan som Nutidens komplicerede Forhold kræver det. Og vi gamle ser undrende
og halvt begejstret til.

Styrkeprøve mod Haarby

Kommunaltidende 14. juli 1917
Glamsbjerg Fodboldspillere havde i Tirsdags indbudt deres Kollegaer i Haarby til
en Styrkeprøve, og Resultatet blev, at Haarbyerne måtte erkende Glamsbjergernes
Overlegenhed, idet Glamsbjerg fik 8 maal, 3 i første og 5 i anden Halvleg, Haarby 0
i første, 3 i anden Halvleg. Forøvrigt var det en både god og køn Fodboldkamp. Der
var udmærket Kampiver lige til sidste øjeblik, og der spilledes hensynsfuldt fra begge
sider. Kampen fulgtes da ogsaa med Interesse af Tilskuerne.
Til Slut dette Spørgsmaal til Glamsbjerg Boldklubs Bestyrelse: kunne det ikke være
rigtigt, at man enten gennem Kommunlatidende eller, hvis det ikke kan naas, ved
Opslag bekendtgjorde for Byens og Omegnens Boldspilinteresserede, naar der afholdes Kamp. I »gamle« Dage gjorde man dette, og da var der altid Mængder af interesserede Tilskuere.

Atter en sejr til Glamsbjerg

Kommunaltidende 28. juli 1917
Fodboldkampen i Søndags mellem Aarup og Glamsbjerg 1. og 2. Hold blev atter en Sejr
for Glamsbjerg, idet begge Hold sejrede med henholdsvis 4 og 1 maal. Begge Kampene
forløb pænt, ingen af Spillerne var særlig voldsomme. Det sker jo til Tider, at ved en
Fodboldkamp tager Naturen Overhaand over Optugtelsen, og Spillerne søger at uskadeliggøre saa mange Modspillere som mulig, men dette frembød Kampene i Søndags
ikke noget af. Efter Fodboldkampen var der forskellige Idrætsøvelser, hvori flere af
Glamsbjergs Borgere tog livlig del.
Det er vidst Meningen senere paa Sommeren at fortsætte med lignende Øvelser, og da
flere af de ældre, saavel som de yngre, har aabent Øje for Idrætsøvelse i Almindelighed, vil Indbyderne sikkert faa Glæde af, at de ogsaa har taget det med. Idrætsøvelser
er absolut en af de Ting, som brugt med Maade, skaber Sundhed hos Udøveren.

Ingen interesse for Fodbold i Glamsbjerg

Kommunaltidende 29. juni 1918
Hvorfor er der ingen Interesse for Fodbold? Fodbold, som har et saa interesseret Publikum i Byen, burde også have det her i Glamsbjerg, men tværtimod er der slet ingen
– ja ingen maa man vel ikke sige, for der er dog nogle – der har ofret deres Søndag
Eftermiddag på Glamsbjerg Boldklubs Bane for at se, hvor smidigt og behændigt de
unge Mennesker kan føre baade sig selv og Bolden.
Fodboldspil kræver for at opnaa et godt Resultat baade Hurtighed, Koldblodighed
og Selvbeherskelse, og det er tre Egenskaber, som ethvert ungt Menneske bør være
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i Besiddelse af, og det kan han blive ved at spille Fodbold. Mange Mennesker siger:
»Fodbold er en brutal sport, da synes vi bedre om Gymnastik!« og det kan også siges,
men Gymnastik er ogsaa noget andet end Fodbold, for et Gymnastikhold har en til at
give Kommando, som derefter bliver udført.
Således er det ikke med Fodbold, der er det den enkelte Spiller, der selv maa finde på,
hvorledes han skal bære sig ad for at gavne sit Parti.
I 1914 modtog Boldklubben en Fane som Gave fra de unge Piger her fra Byen, og den
blev modtaget med Glæde.
Samme Aar vandt Boldklubben to Faneplader og en i 1915. 1916 var Glamsbjerg Boldklub på det øverste Trappetrin og viste sin Færdighed overfor ca. 200 Mennesker, som
var samlet til en stor Kamp her i Byen, og Glamsbjerg sejrede under stormende Bifald
fra Publikum.
Mange Mennesker forlod dengang Fodboldbanen meget sportsinteresserede.
På søndag den 30. juni afholder Boldklubben stort Fodboldstævne her i Byen, og det
sportsinteresserede Publikum vil kunne faa en fornøjelig og interessant Eftermiddag.
Om Formiddagen spilles der om en udsat Faneplade og om Eftermiddagen bliver en
Fanering Sejrsprisen til det vindende Hold.

Stort fodboldstævne i Glamsbjerg

Kommunaltidende 6. juli 1918
I Søndags afholdtes et stort Fodboldstævne i Glamsbjerg, ikke mindre end 10 Kamphold med 110 Spillere var i Ilden, og der spilledes ialt 7 Kampe.

Glamsbjerghold fra 1918 efter en kamp mod Faaborg, Assens og de tyske flyvere fra
kasernen i Odense.
Man genkender bl. a. bagest fra venstre: Jensen - Mar. Nielsen - Jens Madsen Hestehave - Viggo Jensen - Th. Jørgensen - Th. Christiansen - og Sv. Larsen.
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Fra Afholdshotellet gik det i Procession op til Fodboldpladsen med et 10 Mands Orkester i Spidsen (Amatørmusikkorps af Fodboldspillere fra Glamsbjerg).
Formiddagskampene:
I 2. Holds Kampene vandt Glamsbjerg 2 over Nørre-Broby 2 med 5 Maal mod 0 (2-0,
3-0), Aarup 2 vandt over Ørsted 2 med 3 Maal mod 0 (2-0, 1-0).
I slutkamp mellem Glamsbjerg 2 og Aarup 2 vandt Glamsbjerg med 1 Maal mod 0
(0-0, 1-0).
Glamsbjerg 2. Hold vandt den udsatte Faneplade.

Annoncer i Kommunaltidende 1919.
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Eftermiddagskampene.
Glamsbjerg 1 vandt over Nørre-Broby 1 med 4 Maal mod 1 (2-1, 2-0).
Aarup 1 vandt over Ørsted 1 med 3 Maal mod 1 (1-0, 2-1).
I slutkampen vandt Glamsbjerg 1 over Aarup 1 med 4 Maal mod 2 (2-2, 2-0).
Glamsbjerg 1. Hold vandt den udsatte Fanering.
I Kampen mellem drengeholdene fra Glamsbjerg og Ørsted vandt Glamsbjerg med 6
Maal mod 1 (3-1, 3-0).Kampene overværedes af 3-400 Tilskuere.
Der sluttedes om Aftenen med fælles Jordbærbord og Bal på Afholdshotellet.

Glamsbjerg vinder igen

Kommunaltidende 10. august 1918
I søndags afholdtes i Nørre Broby et stort Fodboldstævne, hvori deltog Skaarup, Fangel, Glamsbjerg og Nørre Broby.
Om formiddagen spillede 2. Hold, hvor Nørre Broby vandt 2-1.
Førsteholdskampene begyndte om Eftermiddagen mellem Skaarup og Nørre Broby,
sidstnævnte vandt med 5-0.
Derefter tog Glamsbjerg og Fangel fat, det var den bedste Kamp hele Dagen, Glamsbjerg vandt 2-1.
Den afgørende Kamp spilledes mellem Nørre Broby og Glamsbjerg, sidstnævnte vandt
med 6-1 og fik de udsatte sølvnaale.
Boldklubbens Musikkorps fra Glamsbjerg spillede paa Banen.

Annoncer i Kommunaltidende 1919.
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Glamsbjerg prøver igen med Fodbodstævne
Kommunaltidende 24. august 1918
Endnu engang vil Glamsbjerg Boldklub prøve at afholde et Fodboldstævne, da det har
vist sig, at der var stor Begejstring for det sidste Gang her i Byen.
Nu har Glamsbjerg 1. Hold været ude til flere Kampe i Aar og er kommen hjem med
Sejren, saa jeg syntes nok, vi burde gøre Forsøg på at prøve Kræfter med nogle stærkere Hold end dem, vi har spillet med indtil Dato.
Vi afholder Kamp Søndagen den 25. August paa Glamsbjerg Bane, hvori deltager
Faaborg, Østre Boldklub fra Odense og et udvalgt Hold fra de tyske internerede Flyvere i Odense.
Kampene begynder Kl. 11/2 mellem Glamsbjerg og Flyverne og Kl. 21/2 mellem Faaborg
og Østre Boldklub.
En Englænderkamp tror jeg nu aldrig, vi kan faa arrangeret her i Byen, og store Ting
er det også, naar vi kan faa en kamp med tyskerne.
Det vil blive en meget spændende Kamp, da Tyskerne sikkert er dygtige Fodboldspillere, og Glamsbjerg heller ikke staar tilbage for Fodboldspil.
Det bliver ikke nemt at sige forud, hvilket af de to Hold der vinder, da Glamsbjerg er
meget stærk.
Faaborg har jo før gæstet vor lille By, men dengang var Glamsbjergerne ikke saa stærke, at de kunne vinde, men maatte spille lige op med dem.

Kommunaltidende 1918.
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ØB fra Odense kender vi ikke noget til, men af Omtale er de raske og hurtige Spillere.
Vi beder vort publikum møde i god Tid, da der sikkert vil bliver stor Tilstrømning.
Fodboldkampene er sluttet Kl. 5, hvorefter der afmarcheres til Hotellets have med
Boldklubbens 10 Mands Orkester i Spidsen.	

Fodboldkampene i Søndags

Kommunaltidende 31. august 1918
I Søndags afholdt Glamsbjerg Boldklub et stort Fodboldstævne, hvori deltog Faaborg,
Ø. B., de tyske Flyvere og Glamsbjerg.
Kl. 11/2 marcherede alle Fodboldspillere fra Hotellet til Boldpladsen, hvor Kampene
begyndte, først mellem Glamsbjerg og Flyverne. Ved første Halvlegs Slutning stod
Glamsbjerg med 2 maal mod 0. I anden Halvleg tog Flyverne sig sammen og fik et
Maal, hvilket skyldtes vor Maalmands Overlegenhed.
Resultatet blev altsaa en Sejr for G. B.
Ø. B. og Faaborg tog derefter fat. Det blev en god Kamp med hurtigt og kvikt Spil.

Annoncer i Kommunaltidende 1919.
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I første Halvleg naaede Ø. B. to Gange at sætte Bolden i Faaborgs Maal, hvorimod
Faaborg ingen Maal opnaaede. I anden Halvleg opnaaede Ø. B. 1 Maal mod 0, saa det
blev en smuk Sejr for Ø. B. I Pausen efter de to Kampe spillede G. B.s Orkester under
stort Bifald. Kl. 41/2 begyndte den afgørende Kamp, som blev Dagens bedste og mest
spændende.
I første Halvleg maatte »Krisjan« hente Bolden ud af Maalet, men i de sidste Minutter
strammede G. B. sig op og fik lavet et pænt Maal, som Jens Madsen var Mester for.
I anden Halvleg lavede G. B. 2 Maal, det første skød »Skomageren« under mægtigt
Bifald, det sidste og afgørende Maal blev lavet 2 Minutter før dommeren fløjtede til
Afslutning, og G. B. vandt saaledes med 3 Maal mod 2 og beholdt de udsatte Sølvnaale.
Efter Fodboldkampenes Afslutning marcheredes til Hotellet, hvor Flyverne under
stort Bifald sang i Haven, hvorefter Musikkorpset tog fat og spillede op til Dans inde
i Salen.
Der var meget stort Besøg baade til Kampene om Dagen og til Dansen om Aftenen.
Kampene overværedes af henimod 500 Tilskuere.

Fodboldkamp mod tyskere

Kommunaltidende 19. oktober 1918
Ved Fodboldkampen i Søndags mellem de Odense internerede Tyskere og Glams-
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bjerg-Fodboldspillerne vandt de første med 6 mod 0.
At Nederlaget blev så stort for Glamsbjergerne, skyldes først og fremmest, at der kun
var 6 Fodboldspillere af 1. hold. Resten af 2., idet de øvrige Spillere af 1. Hold for
Tiden er spredt for alle Vinde. Dernæst manglede Glamsbjergerne Tyskernes Kvikhed
og gode Samspil, foruden at Glamsbjergernes Maalmand havde en god Del at lære af
Tyskernes med Hensyn til Sikkerhed og Selvbeherskelse i afgørende Øjeblikke.
Nu gaar Fodboldspillerne i Vinterhi, hvilende sig på de ikke faa Laurbær, de har høstet
i Sommerens Løb.
Det eneste, der har ladet meget tilbage at ønske, er den Tone, som enkelte af Fodboldspillerne har anslaaet under Træningen. Mange har i Sommerens Løb udtalt deres
berretigede Harme over den rentud overdrevne Brug af en »vis Persons Navn«.	

Fodboldkamp mod Verninge

Kommunaltidende 24. maj 1919
Ved fodboldkampen i Søndags mellem Verninge II. og Glamsbjerg II. Hold sejrede
sidstnænvte med 10 Maal mod 0.

Fodbold-stævne i Glamsbjerg

Kommunaltidende 7. juni 1919
Fodboldstævnet i Søndags var ikke begunstiget af noget godt vejr, idet det blæste koldt
og skarpt fra Nordvest, hvad der generede Spillets Gang meget, ligesom det vel i nogen

Annoncer i Kommunaltidende 1920.
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Grad var medvirkende til, at der kun var saa faa tilskuere mødt op. Vindens hæmmende Virkning saavel på Spillere som Bold gjorde, at der ligesom manglede Kvikhed over
spillet.
Glamsbjerg Fodboldspillere bar sejrens Pris hjem med Ære, og der var vistnok heller
ingen Tvivl om, uden at de fortjente den, idet de var bedst trænede og sammenspillede.
Resultatet blev følgende: Glamsbjerg II sejrede over Nr. Broby II med 3-0, Ørsted I
over Aarup I 3-2, Glamsbjerg I over Nr. Broby I 3-0. Ved en Slutningskamp imellem
de to sejrende I. Hold vandt Glamsbjerg over Ørsted med 5-0.

Fodboldkamp

Kommunaltidende 2. august 1919
Ved Fodboldkampen mellem Glamsbjerg 1. og 2. Hold og Nr. Broby 1. og 2. Hold sejrede begge Glamsbjergholdene med henholdsvis 5-0 og 4-0.

Annoncer i Kommunaltidende 1921.
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Fodboldkamp
Kommunaltidende 13. september 1919
Ved en Fodboldkamp i Søndags mellem Glamsbjerg Drengehold og Nr. Broby Drengehold sejrede Glamsbjerg med 11 Maal imod 0.

Fodboldkamp

Kommunaltidende 4. oktober 1919
Ved Fodboldkampen forrige Søndag mellem Aarup II og Glamsbjerg II sejrede sidstnævnte med 5-2 og vandt saaledes Sølvnaalene.

Annoncer i Kommunaltidende 1923.
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Til Fodboldstævne
Kommunaltidende 28. maj 1921
Der bliver en større Holmgang paa Fodboldbanen paa Søndag, hvor man paa en fornøjelig og sund Maade kan faa nogle Timer slaaet ihjel.

Fodboldturnering

Kommunaltidende 4. juni 1921
Fodboldturneringen i Søndags foregik i skarp Blæst og køligt Vejr – Tilhørerne knagfrøs, men ikke destomindre fulgtes Kampen – til Tider ret spændende – med Udholddenhed og Interesse.
Der var Liv og Fut over Spillerne – især fra Glamsbjergernes Vedkommende, men de
bar også Sejren hjem. Først kæmpedes der mellem Haarby og Aarup, hvor sidstnævnte
sejrede med 1 Maal imod 0, dernæst mellem »Olympia« i Assens og Glamsbjerg, hvor
Glamsbjerg vandt 4 Maal imod 0. I Slutningskampen mellem Årup og Glamsbjerg
forblev Kampen uafgjort i første Omgang, idet ingen af Partierne fik noget Maal, men
i Omkampen, der varede ca. 10 Minutter, fik Glamsbjerg 2 Maal mod 1.
Det var på et hængende Haar, at Årup havde fået et Maal til, fordi Glamsbjergernes
Maalmand ikke passede sin Plads ordentlig.
Glamsbjerg vandt den udsatte Fanering.	

Fodboldturneringen i søndags

Kommunaltidende 23. juli 1921
Meget varmt og stille var Vejret, som Fodboldspillerne havde at kæmpe i, og det
var ikke så forunderligt, at en vis Dvaskhed lagde sig over alle, der var indviklet i
Kamphvirvlen, – og det var så også Tilfældet.
Først kæmpedes der mellem Dalum og »Olympia« Assens, hvor førstnævnte sejrede smukt med 7 Maal mod 0. Dernæst kæmpedes der mellem »Frem« Odense, og
Glamsbjerg, her syntes de kæmpende mere at være hinanden jævnbyrdige, idet ingen
af Parterne opnåede Maal i de to Halvlege, men i Omkamp lykkedes det Glamsbjerg at
plante Bolden i Nettet.
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Nu skulle der så udkæmpes en Slutkamp imellem de to sejrende Parter: Dalum og
Glamsbjerg, men her var det straks åbenbart, at Glamsbjerg ville komme til at bide i
Græsset, de var for trætte, da de jo lige havde kæmpet med Odenseanerne, og dernæst
manglede Holdet flere af sine bedste Kræfter, hvorfor Resultatet jo kun kunne bliver
et Nederlag.
Når Nederlaget ikke just blev større, end det blev, ja så har Maalmanden sin Del af
Æren derfor, idet han gjorde sine Sager godt.
Dalum fik 2 Maal, mens Glamsbjerg slet intet fik. 	

Karneval

Kommunaltidende 16. februar 1924
Som omstående Annonce viser, vil der Fastelavns Søndag blive et stort Karneval på
Glamsbjerg Hotel. Det er boldklubben, som foranstalter denne Fest. Der vil blive gjort
et stort Arbejde for, at der kan blive rigtig Karnevalsfest, og det anbefales at melde sig
i god Tid.

Stor Fodboldkamp i Glamsbjerg

Kommunaltidende 24. maj 1924
Glamsbjerg Boldklub arrangerer en stor Fodboldturnering Søndag den 1. juni, som
omstående Annonce viser. Årsagen hertil er et sørgeligt Uheld, som i Foråret ramte
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et af »Dansk Boldunion’s« Medlemmer i Kallundborg. Denne – en Maskinarbejder
Robert Agersten, som var gift og havde tre små Børn – deltog i en Fodboldkamp
i Korsør og kom for Skade at pådrage sig et Benbrud, som der gik Koldbrand i, og
som medførte Døden. Nu har så samtlige Foreninger under »Dansk Fodboldunion«
udsendt Lister, hvorpå man kan tegne sig for Bidrag, ligesom der arrangeres en hel Del
Fodboldkampe Landet over, hvorfra Overskuddet går til den Afdødes Efterladte. 

Fodboldtourneringen

Kommunaltidende 7. juni 1924
I søndags stod Kampen mellem Faaborg, Nr. Broby, Hårby og Glamsbjerg-klubber.
Der kæmpedes hele Dagen, og Vejret var prægtigt dertil.
Resultatet af de mange Kampe blev, at Hårby 2. Hold sejrede over Glamsbjerg med
3-1.
Glamsbjerg 2 og Nr. Broby 2 fik 2-2, og en Omkamp bragte ikke noget Resultat, hvorfor man trak Lod, og på den Måde gik Glamsbjerg af med Sejren.
Nr. Broby 1 slog Glamsbjerg 1 med 4-1, og Hårby vandt over Fåborg med 5-1.
I Slutkampen sejrede Glamsbjerg over Hårby med 2-1 og Nr Broby over Hårby med
3-1.
Besøget var ganske godt, og der indkom et ret pænt Beløb, som går til de efterladte
efter den tidligere omtalte Kallundborg-Fodboldspiller, som døde efter et Ulykkestilfælde ved en Fodboldkamp. 	
J. C.

Idrætsstævnet i søndags
Kommunaltidende 9. juli 1925

Et herligt Sommervejr tilsmilede Festen, og mange Mennesker var mødt op for at Føl-
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ge Sportsmændene igennem de forskellige Fodboldkampe, Løb og Spring.
Dagen viste iøvrigt, at vi her på Egnen har adskillige dygtige Sportsmænd. Fodboldspil
er i Forfald, og som følge deraf, blev Glamsbjergerne et let Bytte for Aarupperne, hvem
de spillede med. Aarup vandt med 4 Maal mod 0. Senere indkæmpede Aarup en Kamp
med Ejby og slog disse med 6 mod 0.
10 km løb:
1. Martinus Jørgensen, Gummerup, 40 Min. 12 Sek.
2. Harald Christensen, Glamsbjerg, 41 Min. 59 Sek.
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3. Rudolf Pedersen, Glamsbjerg.
5 km løb:
1. Orla Madsen, Glamsbjerg, 20 Min. 44 Sek.
2. Alfred Andersen, Glamsbjerg, 20 Min. 59 sek.
3. Harald Nielsen, Glamsbjerg.
Længdespring:
1. P. Fonager, Glamsbjerg, 5,21 m.
2. Chr. Hansen, Glamsbjerg, 5,16 m.
Trespring:
Ærespræmie. Richard Gormsen, Glamsbjerg, 10,74 m.
1. P. Fonager, Glamsbjerg, 10,59.
2. E. Thorup, Glamsbjerg
100 m løb:
1. West Rasmussen, Glamsbjerg.
2. P. Fonager, do.
Sækkeløb:
Hans Hansen, Glamsbjerg.

Stor indsats for fodboldspillet i Glamsbjerg

Fra »Fynsk Fodbold gennem tiderne«
Blandt dem, der har gjort en stor indsats for foreningen og ikke mindst fodboldspillet i
Glamsbjerg, skal nævnes Jens Jensen, der gennem 22 år var aktiv fodboldspiller, altid
på Glamsbjergs bedste hold, og lige så længe var medlem af foreningens bestyrelse,
deraf 15 år som formand. Endvidere Th. Jørgensen, der fra 1921 til 1943 spillede på
Glamsbjergs 1. hold. Jørgensen var medlem af bestyrelen i 9 år deraf en del år som
formand.

Med i FBUs turnering for første gang

Fra »Fynsk Fodbold gennem tiderne«
Glamsbjerg Idrætsforening er første gang tilmeldt Fyns Boldspil-Union i 1920 og deltog dengang kun med et hold.
Klubben førte de følgende år en ustabil tilværelse. I 1921-22 deltog man ligeledes i
FBUs turnering, men i 1923 lykkedes det ikke at få samling på et turneringshold. I
1924 blev der igen tilmeldt et hold, men så fulgte en periode på 3 år, hvor der ikke var
noget hold tilmeldt, hvorefter der et enkelt år, 1928, atter var et hold med. De fire følgende år, indtil 1933, var der intet turneringshold i Glamsbjerg. Derefter har det været
mere stabilt, og siden har der været hold med under FBU.
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Fodboldkampen og høsttiden
Fodboldkampen
og høststiden
Kommunaltidende 23. august 1924

Kommunaltidende 23. august 1924
Høstens tid er nu inde,
desværre trækker det ud.
inden man plads på marken kan finde,
regnen strømmer ned som fra en tud.

Uden for vinduet vinden suser,
det regnede med skomagerdrenge ned.
Der var som åbnet for himlens sluser,
der var kun gråt i gråt at se.

Men ellers må vi jo være glade,
for sommer i år, vi har haft.
Regn har vi fået, når vi bade,
og i grøde har vi intet tabt.

Så er det at min kone hører,
igennem det hele det muntre »bum«.
Hvad kan det dog være, der rører,
på sig og boltrer sig sådan om?

Og solen har også skinnet,
og sendt varme så mild og god.
Det har groet, så det fryded’ sindet,
det har myldret frem for vor fod.

Ha! Ha! Det er fodbold, de spiller,
vi styrter ad loftstrappen op.
Og ved vinduet vi os stiller,
Og mønstrer den hele trop.

Jeg mindes aldrig nogen sommer,
at landskabet var så friskt og grønt.
Overalt i egnen, hvor vi kommer,
naturens grønne farve bredte sig skønt.

Og gennem den regnvåde rude,
og den tykke, regnstribede luft.
Vi så flokken, der løb derude,
og sopped i markedspladsens svup.

Kornmarkernes grønne, tykke flade,
dækked jorden i tætteste lag.
Selv vejrabattens blomster og blade,
hodt sig kønne dag efter dag.

I regnfrakke og hvide bukser,
mellem hverandre de løb omkring.
Følgende nøje spillets instrukser,
mens bolden tog himmelhøje spring.

Men nu er kornet bleven moden,
det er nået sin livsvej frem.
Der strømmer ikke mere saft fra roden,
Det længes mod hvilen i ladens gem.

Og uden hensyn til vejret,
blev udkæmpet en hidsig kamp.
Det gjaldt jo hvem der sejred,
man ænsed’ ej legemers damp.

Så er det regnen kommer,
i strømme fra himlen ned.
Som aldrig før i sommer,
hvorlænge vil det dog blive ved.

Kræfter rørtes, og muskler spændtes,
viljen gjorde sener af stål.
Og fodbolden fremad sendtes,
Mod det forud dragende mål.

Og landmanden bliver bange,
hvordan skal det gå min høst.
Hans folk pusler om i dage lange,
det bliver til intet. Hvor er der trøst.

Højt vajende ungdoms faner,
sorgløst de masede på.
Med friske kræfter på banen,
for målet dér fremme at nå.

Så hændte der søndag morgen,
noget, som jeg nu vil fortælle om.
Min kone og jeg sad på borgen,
pludselig hørte vi noget sige »bom«.

Lad os som dem nu i høsttide,
hvor så meget står på spil.
Lægge vor bekymring til side,
men sætte alle kræfter til.

Det var på morgenkvisten,
ved Glamsbjerg opståningstid.
Nu husker jeg det nøje for resten,
klokken var lige slået ni.

Over os lever høstens herre,
naturens orden har han lavet god.
Vi kan stole på, den er, som den skal være,
urokket fra første tid den stod.
C. C.
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