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Det var ikke nogen velspil-
let kamp, man overværede i 
søndags mellem Haarby og 
Glamsbjerg, og man kan vel 
næppe heller forlange det, 
naar der er »nerver paa«. 
Et stort og oplagt publikum 
med et 1. klasses hylekor bag 
det ene maal var troppet op 
for at se de 22 gæve gutter 
kæmpe om retten til at gaa 
op i mellemrækken, og de fik 
»smæk for skillingen.« 
Kampens resultat blev 1-1, 
hvilket vel kan siges at være 
retfærdigt, selv om Glams-
bjerg havde det meste og det 
pæneste spil og selv om Haar-
by fik deres Maal paa et straf-
fespark, men Haarby havde 
de farligste chancer. 
Kampen begyndte i et vold-
somt tempo med Glamsbjerg-
opløb, men det var tydeligt, 
at begge hold var febrilske, 
afleveringerne var daarlige 
og kiksene var mange. Haar-
by har en glimrende stopper 
i Herluf Hansen, og det er 
uden tvivl hans fortjeneste, at 

Glamsbjerg maatte nøjes med 
uafgjort. Kedeligt var det blot, 
at samme Herluf i sidste del 
af kampen, hvor han gik frem 
i angrebet, forfaldt til unoder. 
Det var unødvendigt, og det 
formindsker den sympati, 
man ellers har for en dygtig 
spiller. 
Glamsbjergs forsvar spillede 
en fin kamp Jonas stod glim-
rende paa maal og var herre 
over mange farlige situatio-
ner. Thrane klarede hvad der 
kom (selv om sparkene stadig 
er lidt skæve), Ejner Nielsen 
forærede Haarby et maal ved 
at tage bolden med hænderne 
(det lærer han aldrig at lade 
være med) men spillede ellers 
ypperligt. Verner Lange som 
centerhalf var banens domi-
nerende spiller  (men havde 
naturligvis et af de sædvan-
lige farlige kiks), og han blev 
godt støttet af fløjhalfs, H. P. 
Nielsen og Ove Østergaard. 
Det er et par dejlige spillere, 
og de lader aldrig modstande-
ren faa ro. Forwardkæden var 
dagens svageste, men det skal 
ogsaa bemærkes, at de hav-
de den sværeste opgave med 

omtalte Herluf Hansen foran 
sig. Den lille Gunnar bliver 
en fin spiller en gang, men 
det kniber med at klare sig 
med de robuste endnu, men 
det kommer. Svend Hansen 
brændte nogle endda meget 
fine chancer, men mon ikke 
det var nerverne, der spillede 
ham et puds.  Egon Pedersen 
kæmpede bravt fra først til 
sidst. Peter Hvegholm hav-
de sin hidtil svageste dag for 
Glamsbjerg, men hvorfor skal 
han ogsaa være bedst hver 
gang. Han er en fin spiller, 
som uden tvivl vil kommer 
til at præge vort 1. hold.  Den 
bedste mand i forwardkæden 
var Bent Møller. Og saa kom 
vi altså i mellemrækken. Nu 
gælder det om for vore spil-
lere at vokse med opgaven, 
for der er ingen tvivl om, at 
konkurrencen bliver haardere 
i mellemrækken, men vi ved, 
at de kan spille fodbold, og vil 
de blot vise samme lyst som i 
de sidste kampe og saa iøvrigt 
passe træningen ordentligt, er 
jeg sikker paa en en fin place-
ring til næste aar. – Til lykke!       

GIFs 1. hold fra først i 1950’erne.
Gunner Hansen - Svend Hansen - Egon Petersen - ? - 
Bent Møller - Hans Peter Nielsen - Verner Lange - Ove Østergaard - Gunnar Thrane - Johan-
nes Storm Hansen - Ejnar Nielsen.


