GIF succes i Dania Cup

1980. Glamsbjergs juniorer blev den helt store overraskelse ved den store internationale
fodboldturnering DANIA CUP 80 i Nr. Broby.
Efter at havde været igennem nogle spændende og nervepirrende kampe, der blev sluttet af
med en sejr over det norske hold Fossekallen på 2-0, mødte holdet på Odense atletik-stadion det tyske hold POLIEZEI S.V., Flensburg. Det blev en kamp hvor hele følelsesregistret
kom i brug. Tyskerne, der gennemgående var større pressede til tider næsten Glamsbjerg i
bund, men med et kontant spillende forsvar med Frank Jørgensen i spidsen og en eminent
dygtig målmand i Christian Christensen klarede Glamsbjerg presset. Helt eventyrligt blev
der klaret af målmanden 2 gange lige før halvleg.
Man skulle helt hen i anden halvlejs 5. minut før der blev scoret. Det var Stig Markvardsen
som var på pletten i et af de sjældne Glamsbjerg-angreb. Han effektuerede koldt og roligt
bolden i mål over målmanden efter at havde modtaget den fra Jens Thuesen.
Målet udløste endeløs jubel hos de 2500 tilskuere som befolkede stadion. Men det vågnede også tyskerne op til forøget indsats. Og medens alle sad og ventede på full time skulle
komme, så skete det, alle frygtede. Tyskerne fik et straffespark, som de scorede på. Nu var
man lige vidt. Og da der minuttet efter blev fløjtet af, måtte spillerne ud i straffespark-konkurrence. Straffesparkkonkurrencen blev lige så spændende som kampen. Og da Glamsbjerg brændte troede tilhængerne ikke sejren hjemme. Men tyskerne skød et ved siden af
og tyskernes sidste spark klarede Christian Christensen med braveur, så var der kun det
der skulle scores på sidste Glamsbjerg skud. Det blev der. Sejren, pokalen og festrusen var
hjemme. Som bedste figther kårede Dania Cup juryen Christoffer Skåning. Det var stolte
Glamsbjerg drenge der modtog æresbevisningen til tonerne af Danmarks nationalsang og
under overværelse af repræsentanter fra hele Europa

GIFs juniorhold til Dania Cup 80 i Nr. Broby. Bagerst: Jesper Berg, Lars Broe, Jens
Thuesen, Kim Lund, træner Ole Petersen, Søren Jensen, Frank Jørgensen,
Sten Bo Larsen, Palle Jensen.
Forrest: Vagn Møller, Christoffer Skåning, Stig Markvardsen, Christian Christensen,
Lars Peder Kjær.

