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Træningskampe
Kommunaltidende 16. marts 1950
I søndags lagde fodboldspillerne ud med trænings-
kampe i Faaborg. 
Begge holdene var i ilden, men dog med en del 
reserver paa A-holdet, der tabte 3-4, medens B-hol-
det vandt en solid sejr paa 6-0. 
Paa søndag formiddag kl. 9 spilles 2 kampe paa banen i Glamsdalen. Det er mod 
Faaborg AIK. – Hver kamp varer kun 1 time, og B-holdet lægger for. Og søndag d. 26. 
lægges der saa for med turneringskampene. 
Som bekendt fører A-holdet i sin kreds, og hvis hver mand vil gøre en virkelig indsats 
skulle det ikke være nogen umulig opgave at vinde kredsen. 
løvrigt er der kommet et par nye spillere, og saafremt de faar den nødvendige tilladelse 
skal det være interessant at se, hvorledes de falder til paa holdet. 

Medlemsmøde
Kommunaltidende 16. marts 1950
Fredag aften kl. 20,30 har G.I.F. medlemsmøde paa Glamsbjerg hotel, og man regner 
med, at alle aktive spillere indfinder sig.

De første turneringskampe
Kommuanaltidende 23. marts 1950
Saa kom fodboldsæsonen for alvor i gang. I søndags kæmpedes der over hele landet 
om de kostbare point. Den første spilledag viste, som saa ofte at mange for-haandsbe-
regninger slog fejl Heller ikke for G. I. F. er det nemt at forudsige, hvorledes foraars-
turneringen vil ende. 
Et og andet blev man dog klar over efter at have overværet de to kampe paa banen i 
Glamsdalen mod Faaborg AIK, nemlig først, og fremmest dette at kun en af de nye 
spillere viste, hvad han kunne, medens de øvrige vel først skal have tid til at »spille sig 
ind«. 
Første kamp var B-holds kamp, hvor Glamsbjerg vandt med 3-2, hvilket hverken mere 
eller mindre var tilpas efter spillet. 
I A-holdskampen vandt Glamsbjerg med 4-0. men kunne have vundet meget større, 
hvis de ville have holdt bolden lidt mere ved jorden i den stærke blæst. Sammenspillet 
og konditionen var der intet i vejen med. 
Fremhæve de enkelte spillere er der ingen grund til, men det skal dog bemærkes, at 
Egon (murer) atter er at finde paa holdet, hvorved forwardkæden sikkert vil faa større 
slagkraft.

Glamsbjerg tabte til bundholdet
Kommunaltidende 30.marts 1950 
Med det spil kan Glamsbjerg idrætsforening godt paa forhaand sige farvel til drømmen 
om at naa op i mellemrækken til næste sæson. Det er aldrig saa galt at tabe til en mod-
spiller, der er bedre end een selv, men det ved vi i alle tilfælde, at Assens ikke er, og vi 
burde sagtens kunne have vundet den kamp. Nu fik Assens – rækkens nr. sidst – sejren 
med 2-1 over rækkens nr. 1. Man fik en lille forsmag paa forward-kædens ineffektivitet 
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forrige søndag i trænings-kampen mod Faaborg, da det først i kampens sidste minut-
ter lykkedes at slaa sejren fast med 3 maal. Enten maa der fornyelse til, eller ogsaa maa 
– især yder-wings, der løb rundt som hunde i et spil kegler – gøre noget alvorligt ved 
træningen. Der var i det hele taget ingen paa holdet, der ydede deres bedste, og selv 
om maalmanden klarede nogle farlige skud, kan han ingen laurbær faa da han burde 
have klaret de to skud, der gav Assens sejren. Det var en bedrøvelig forestilling. – Og 
det nytter ikke man sløser pointene væk – og publikum! 
Paa søndag kl. 10,15 spiller A-holdet mod Flemløse i Glamsdalen. Med hensyn til kam-
pens udfald tør man næsten ikke udtale sig, men eet er i alle tilfælde sikkert, at vil man 
vinde kredsen, saa maa der ikke sættes flere points til, Altsaa. 
B-holdet var i Haarby, og skønt der var en del reserver paa, vandt de en komfortabel 
sejr paa 4-0. – De kan, de drenge!        Johsp.

A-holdet trænger til fornyelse
Kommunaltidende 6. april 1950
Det var et rigtig ubehageligt fodboldvejr i søndags, koldt og blæsende, men alligevel 
var en del trofaste mødt op til A-rækkekampen mellem Flemløse og Glamsbjerg, og et 
stort publikum fra Flemløse havde snydt sig for morgensøvnen og var taget til Glams-
bjerg for at heppe deres fodbold-gutter op – og det gjorde de til gavns. 
Den samme interesse fra publikums side burde vises her i Glamsbjerg; det skulle nok 
give vore spillere mere gnist.
Kampen begyndte lovende for Glamsbjerg, idet holdet ret hurtigt fik to maal, og med 
dette resultat sluttede 1. halvleg. 
I 2. halvleg fik Flemløse vinden i ryggen og med god støtte fra deres publikum fik de 
to hurtige maal hvorefter Glamsbjerg pressede resten af kampen, men uden at lave 
maal. Derimod havde Flemløse nogle enlige opløb, men de gav ialt 3 maal, saa kampen 
sluttede 5-2 til Flemløse, der dermed havde erhvervet to kostbare point. 
Man kan egentlig ikke sige at det bedste hold vandt, men det hold, der ville mest, fik 
maalene og pointene. – Vi trænger til fornyelse paa A-holdet; der var mange svage 
punkter paa holdet, men især er det galt med maalmanden, der lod flere alt for lette 
bolde passere.

Fodboldprogrammet i paasken er saaledes: 
Kommunaltidende 6. april 1950
Paa banen i Glamsdalen spiller skærtorsdag kl. 8,45 Glamsbjerg drenge mod Haarby 
drenge. 
Kl. 10 samme dag Glamsbjerg B mod Thorøhuse B. – Mandag den 10., 2. paaskedag kl. 
14, spiller Glamsbjerg A-hold mod Faaborg I. F. paa banen i Glamsdalen. Skærtorsdag 
spiller A-holdet i Aarup og 2. paaskedag B-holdet i Turup.

Privatkampe
Kommunaltidende 6. april 1950 
Om eftermiddagen spilledes to privatkampe. Drenge vandt over Jordløse drenge med 
6-1 og B-holdet tabte til Brændekildle 7-3. Sejren var for stor, idet Brændekilde fik 
foræret to straffespark, men da holdet iøvrigt spillede bedst, var sejren fortjent.
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Fin fodboldpaaske for Glamsbjerg
Kommunaltidende  13. april 1950
Det var en fin fodboldpaaske for Glamsbjerg. G. I. F. spillede 5 kampe og fik 10 point, 
idet alle kampe blev vundet. 

A-holdet
Kommunaltidende  13. april 1950
Skærtorsdag var A-holdet i Aarup, hvor de vandt med 3-2, og i denne kamp stod Jonas 
ualmindelig godt paa maal; han reddede flere farlige skud og havde en stor andel i, at 
Glamsbjerg rejste hjem med de to point i behold. 
2. paaskedag spilledes i Glamsdalen mod Faaborg. Ingen havde vel tænkt sig, at 
Faaborg skulle kunne vinde, og det blev da ogsaa en stor sejr til Glamsbjerg paa 6 maal 
mod 0. 
Sejren var iøvrigt alt for lille, idet hele kampen, bortset fra de første 10 minutter, var 
spil til et maal med et utal af kæmpe chancer, der blev spildt. 
Men ros skal holdet alligevel have, for det viste i alle tilfælde, at det havde energi og 
lyst til at spille hele kampen, og det er det, der skal til, ogsaa selv om det gaar mindre 
godt i begyndelsen. 
Skal man fremhæve spillere paa holdet, maa det blive Ove Østergaard, der sled i det 
hele kampen, og i forwardkæden var Brodahl og Egon Pedersen de bedste. Maalman-
den tog, hvad der kom (til tider lidt, dristigt), men iøvrigt gjorde alle spillerne, hvad 
de kunne, for at vinde. Maalscorere var: Brodahl 2, Egon Pedersen 2, Bent Møller og 
Svend Hansen hver 1. 
Der var en del tilskuere til kampen, og det er mærkeligt med publikum i Glamsbjerg, 
for gaar det vore spillere daarligt, forsøger man ikke at give dem mere selvtillid ved 
opildnende tilraab, men er der »tur« i den, sparer man ikke paa krudtet. 

B-holdet
Kommunaltidende  13. april 1950
Skærtorsdag spillede B-holdet i Glamsdalen mod Thorøhuse og vandt 3-2. 
Der var fart og flugt over spillet, og havde forsvaret ikke været lidt usikkert, var sej-
ren sikkert blevet større. 
2. paaskedag var B-holdet i Turup, hvor de vandt med 4 maal mod 3. Ogsaa her var 
det forsvaret, der ikke var helt tilfredsstillende. 

Drengeholdet
Kommunaltidende  13. april 1950
Endelig kan nævnes, at Glamsbjerg drenge vandt over Haarby drenge med 3-O og nu 
fører klart kredsen.

Næste uges kampe
Kommunaltidende  13. april 1950
Paa søndag kl. 10,45 spiller B-holdet mod Helnæs paa banen i Glamsdalen, og kl. 13,30 
spiller A-holdet i Skalbjerg. 
Her kan som sædvanlig alle interesserede komme med turistbiler fra hotellet.
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Præmiekonkurrence! 
Kommunaltidende  13. april 1950
Og saa skal vi have en lille rask konkurrence: »Hvordan bliver stillingen i A-rækken, 
naar foraarssæsonen slutter?« Der er tilsyneladende kun Haarby, Flemløse og G. I. 
F., der har chancer for at vinde. Hvis Haarby slaar Flemløse og G. I. F. slaar Haarby. 
skulle G. I. F, have de bedste kort paa haanden, men ogsaa de andre hold kan jo tale 
med og eventuelt tilføje en af favoritterne et nederlag, som kan forrykke stillingen. 
Som præmie udsættes bogen »Danske fodboldgesandter«.

Fin fodboldsøndag for GIF
Kommunaltidende 20. april 1950
Det var atter en fin fodboldsøndag for G. I. F. Det var bare et kedeligt vejr. Regnen 
strømmede ned hele dagen, men det saa ud, som om det passede vore spillere godt. 
Kl. 12,45 svingede en hel bilfuld afsted til Skalbjerg – og til vandpolo, som man sagde. 
Helt forkert var det ikke, og det blev i alle tilfælde til et mudderbad. Skalbjerg vandt 
lodtrækningen og fik vinden i ryggen, og da banen samtidig var meget skraanende i 
samme retning var det en stor fordel, og den første halve time var da og-saa et eneste 
pres paa Glamsbjergs maal. Men der blev kæmpet af alle mand og maalet blev holdt 
rent, ikke mindst paa grund af Jonas, der klarede flere farlige bolde, og da han – og 
holdet – havde heldet til hjælp, slap vi igennem 1. halvleg med 0-0. Men saa var der 
heller in-gen tvivl om, hvor sejren skulle havne. Havde der i 1. halvleg været pres paa 
Glamsbjerg maal, var det endnu værre paa Skalbjerg banehalvdel i 2. halvleg. Alle 
vore spillere minus Jonas, der var blevet traadt paa den ene fod, var ne-de og forsø-ge 
chancen, men da bolden ikke kunne flyttes ret langt, blev det kun til 2 maal. Dog havde 
lille Gunnar et »drømmeskud«, der burde have haft en bedre skæbne. Det var en jæt-
te-dyst, hvor der blev kæmpet af alle mand fra først til sidst, og bliver der gaaet saadan 
til sagen de to sidste kampe, har Tommerup og Haarby ikke skygge af chance. Alle gav, 
hvad de havde i sig, og det er det, der skal til.

B-holdet vandt over favoritterne fra Helnæs
Kommunaltidende 20. april 1950
Søndag formiddag stillede B-holdet op mod favoritten Helnæs, kredsens nr. 1, der 
maatte rejse hjem med en »sæk« paa 5-0. Det var ikke spor for meget, snarere burde 
vi have haft en 3-4 maal mere, da der var chancer nok, og hen mod kampens slutning 
saa det ud, som om der kun var et hold paa banen. Alle vore spillere sled i det, og var 
indstillet paa at tage de to point hjem. Chr. Nielsen, der i fjor efter-aar var med i Hel-
næs og der fik det ene ben brækket, kan ikke lade fodbolden hvile og var med igen og 
var en af banens bedste spillere. Nævnes maa ogsaa Andersen og Markvardsen, et par 
rolige støtte forsvarsspillere, der ikke er nemme at slippe udenom. Maalscorere var: 
Chr. Nielsen 2, Carlo 2 og Knud Erik Hansen 1. 

Næste uges kampe
Kommunaltidende 20. april 1950
Paa søndag spiller drengene paa banen i Glamsdalen en vigtig kamp mod Assens. 
Hvis G.I.F. sejrer her, er de næsten sikker paa at blive kredsvinder. Det er kl. 10. det 
foregaar. 
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B-holdet har hviledag og A-holdet spiller i Tommerup kl. 13.30. Ogsaa her er det vig-
tige points det gælder, og alle kan komme med turistbiler, der starter fra Glamsbjerg 
hotel kl. 12,30.

Generalforsamling! 
Kommunaltidende 20. april 1950
Som meddelt i nedenstaaende annonce afholder Glamsbjerg idrætsklub generalfor-
samling onsdag den 3. maj kl. 19,30 paa Glamsbjerg hotel. Da idrætsforeningen kun 
har denne ene generalforsamling om aaret, er det alle aktive medlemmers ufravigelige 
pligt at komme og give deres mening til kende. Der er altid et eller andet, man kunne 
ønske anderledes, og har man noget at anke over, er generalforsamlingen det rette 
forum at give sine tanker frit løb for. Vil man tjene sig selv, sin sport og sin forening 
godt, møder alle mand onsdag den 3. maj kl. 19,30.

GIF vandt en solid sejr
Kommunaltidende 27.april 1950
I søndags var G.I.F.s A-hold i Tommerup og vandt her en solid sejr paa 4 maal mod 
1. Det var nødvendigt at vinde denne kamp, hvis man fortsat ville gøre sig haab om at 
komme op i mellemrræken, og alle mand gik til opgaven med den sikre overbevisning 
at ville yde sit bedste. Der var derfor ikke noget for Tommerup at stille op, selv om de 
spillede pænt. Vi fik tilkendt et straffespark, som blev sat ind af Peter Hvegholm, og de 
øvrige 3 maal blev scoret af henholdsvis Bent Møller og Peter Hvegholm.
I sidste halvdel af kampen tog G.I.F. lidt let paa tingene, men maaske var det kampen 
mod Haarby paa søndag, de tænkte paa. 

Træningen
Kommunaltidende 27.april 1950
Det er ikke fordi jeg er kværulant, men det er mig umuligt at lade være med at undre 
mig over den manglende lyst til træning, der råder i Glamsbjerg. Der er som bekendt 
træning to gange om ugen for drenge og to gange om ugen for seniores.  Med hensyn til 
drengene er  der ingen grund til klage, de møder flittigt op og betragter træningen som 
en munter leg, hvor det er »skæg«  at værre med, men lidt anderledes stiller forholdet 
sig for seniores. Der stiller en eller to mand, måske til tider nogle ganske få stykker 
flere af dem, der søndag efter søndag stiller op til kamp for foreningen. Det er nærmest 
latterligt. Ogsaa for de voksne bør fodboldspillet betragtes, som en munter leg, og så 
er det ikke nok kun at møde, naar der staar point på spil, saa bliver der nervepres, og 
så er legen forbi. 
Det er nemt nok at kritisere, og jeg ved meget vel, at en del af spillerne er gift og 
maaske ikke altid kan afse den fornødne tid til træning, men for det første er der man-
ge unge og de bør i alle tilfælde kunne komme, og de gifte kan vel nok en gang om ugen 
tage friaften den times tid træningen varer. Faa konen eller kæresten gjort interesseret 
og tag dem med ned og se farmand muntre sig i græsset, saa gaar det hele af sig selv. 
Hvis vi nu, hvad man har lov at haabe paa, skulle komme op i mellemrækken, er der 
ogsaa grund til at træne mere »maal«bevidst end før; her bliver konkurrencen haar-
dere, og saa kan man ikke være i for god form. Lad spillernes motto være: Alle mand 
til træning! 
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Generalforsamlingen 
Kommunaltidende 27.april 1950
Paa onsdag er der som bekendt generalforsamling i idrætsforeningen, og det var at 
ønske, at alle, der paa nogen maade kan, møder til denne. Der er mange vigtige ting 
paa dagsordenen, bl. a. valg af bestyrelsesmedlemmer. – Det er Verner Lange, Jens 
Jensen, Oluf Bang og Halvor Jørgensen, der staar paa valg, og da det er baade for-
mand- og sekretærposten, der skal afgøres, er det nødvendigt at alle kommer og giver 
deres besyv med. Det kan ikke nytte bagefter at mene, at nogle andre burde være 
valgt, hvis man ikke selv har gjort sig den ulejlighed at stemme. I enhver forening er 
der mange forskellige meninger om tingene, hvad der kun er godt, men er der noget, 
man vil have lavet om, kan det kun lade sig gøre paa en generalforsamling, der er for-
eningens øverste myndighed, hvor alle afgørende sager skal forelægges og vedtages. 
Derfor, som jeg tidligere har nævnt: vil du gavne dig selv, din forening og din sport, saa 
gør du din pligt og møder paa Glamsbjerg hotel til generalforsamling onsdag kl.19.30 
den 3. maj. 
– Vel mødt!

Alle borgerne skal til fodbold paa søndag
Kommunaltidende 27. april 1950
Disse linier er specielt rettet til borgerne i kommunen. Paa søndag kl 13.30 spilles paa 
fodboldbanen i Glamsdalen en vigtig kamp for vort A-hold. Hvis De ikke i forvejen ved 
det, kan jeg fortælle, at der i aar skal rykkes to hold op l mellemrækken. Stillingen er i 
øjeblikket den, at Glamsbjerg fører med 21 point, Haarby har 20 og Flemløse 19. Kun 
to af disse hold har chancer for at rykke op, og her har Glamsbjerg de bedste kort paa 
haanden, idet vore spillere blot behøver at spille uafgjort for at blive kredsvinder og 
derved sikre sig retten til at rykke op. Hvis de derimod taber, og Haarby, som er mod-
standeren, vinder,  og hvis Flemløse ligeledes vinder deres kamp, vil det blive Haarby 
og Flemløse, der rykker op da Haarby så vil faa et point mere end Glamsbjerg medens 
Flemløse vil komme til at stå lige, med os, men her er det, tampen brænder, da Flem-
løse i efteraaret spillede uafgjort mod os og vandt i foraaret, bliver de placeret foran 
Glamsbjerg, da de har 3 point mod Glamsbjerg i de indbyrdes opgør. 
Jeg ved at Glamsbjergs spillere vil yde deres bedste og give modstanderne en fair 
kamp, men jeg ved ogsaa, at resultatet er uvist til dommeren fløjter af for kampen. 
Publikums støtte er mange gange af uvurderlig betydning for et fodboldhold, og der er 
ingen tvivl om, at der fra Haarby vil strømme en mængde tilskuere til Glamsbjerg paa 
søndag. – Lad os vise, at vi også kan troppe op, naar der staar noget paa spil for vore 
egne; lad os give vort hold den støtte det er at se en tæt række Glamsbjerg-borgere 
omkring grønsværen og derved hjælpe dem moralsk. Der er dejligt paa fodboldbanen 
her i foraaret; og det kan blive et par fornøjelige timer for hele familien. Lad for en 
gangs skyld være med at sidde hjemme søndag eftermiddag, men lad mor lave maden 
i god tid og saa ses vi i det grønne kl. 13.30. 
Holdene til søndagens kamp paa banen i Glamsdalen er følgende fra maal til venstre 
wing:
Haarby: Herbert Andersen - Hans Jensen - Hans Jensen - Herluf Hansen - Bent 
Hansen - Holger Duelund - L. Ras-mussen - Harry Madsen - Sofus Andersen - Harald 
Christensen - Aksel Jensen.– Da Laur. Rasmussen er kommet kom til skade i søndags, 
er det muligt at han ikke stiller op på søndag.
Glamsbjerg: Johs. Hansen - Gunner Thrane - Ejner Nielsen - Hans Peter Nielsen - Ver-
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ner Lange - Ove Østergaard - Gunner Hansen - Sv. Hansen - Egon Pedersen - 
P. Hvegholm - Bent Møller – Reserver: Ejner Rasmussen og Markvardsen. 
Glambjergs B-hold spiller søndag kl. 14 i Søllested. Desværre er kampen lagt saa 
B-holdspillerne ikke kan overvære kampen her i Glamsbjerg, men vi haaber, de faar et 
godt resultat at høre naar de kommer hjem.

Drengene  
Kommunaltidende 27. april 1950
Glamsbjerg drenge spillede mod deres værste konkurrent Assens, og vandt en lille, 
men fortjent sejr paa 1-0. Det er en fornøjelse at se drengene spille fodbold, de er ikke 
store, men de ved, hvad det drejer sig om. Særlig Glamsbjergs lille yder-wing, Bent, 
fortjener at blive nævnt, for han kan spillet og har en energi, der er smittende. Han 
skal nok blive til noget paa grønsværen. Assensdrengene var noget større end vore, 
men de havde for lange spark og kendte ikke sammenspillets finesser saa godt som 
Glamsbjerg, og derfor tabte de, selv om de i 2. halvleg pressede temmelig haardt en 
overgang.

Glamsbjerg rykker op i Mellemrækken
Kommunaltidende 4. maj 1950
Det var ikke nogen velspillet kamp, man overværede i søndags mellem Haarby og 
Glamsbjerg, og man kan vel næppe heller forlange det, naar der er »nerver paa«. Men 
een ting kan vi da være enige om, og det var, at det var meget spændende og yderst, 
dramatisk. 
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 Glamsbjerg 
havde det meste og det pæneste spil og selv om Haarby fik deres Maal paa et straf-
fespark, men Haarby havde de farligste chancer. 
Kampen begyndte i et voldsomt tempo med Glamsbjerg opløb, men det var tydeligt, 
at begge hold var febrilske, afleveringerne var daarlige og kiksene var mange. Haarby 
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. Haarby-spillerne gik ellers alle til sagen fra først 
til sidst, og vore spillere gav dem ikke noget efter i denne retning; der blev slidt i det 
til det sidste, og det var med et lettelsens suk, at dommeren fløjtede af; vi tilskuere 
kunne ikke ta’ mere. 
Glamsbjergs forsvar spillede en fin kamp, Jonas stod glimrende paa maal og var herre 
over mange farlige situationer. 
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 
dominerende spiller  (men havde naturligvis et af de sædvanlige 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 modstanderen faa ro. Forwardkæden var dagens svageste, 
men det skal ogsaa bemærkes, at de havde den sværeste opgave med omtalte Herluf 
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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 end-
da meget fine chancer, men mon ikke det var nerverne, der spillede ham et puds. Egon 
Pedersen kæmpede bravt fra først til sidst. men var ikke saa farlig som han plejer. 
Peter Hvegholm havde 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. Næsten enhver 
bold, der kom i hans nærhed, blev taget op og sendt til midten og det var en fornøjelse 
at se ham.
Og saa kom vi altså i mellemrækken. Hvem der skal følge med os derop, er endnu 
uvist, da Haarby og Flemløse sandsynligvis skal spille om retten til rykke op, de staar 
á point, og kampen vil muligvis blive spillet på  Banen i Glamsbjerg. 
Nu gælder det om for vore spilllere 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 placering til næste aar, – Til lykke!             

B-holdet tabte til Søllested
Kommunaltidende 4. maj 1950
Glamsbjerg B-hold hentede sig liden fortjeneste ved at tabe i Søllested med 3-2. Da kam-
pen blev spillet paa samme tidspunkt som Haarby-kampen, saa jeg den ikke, men jeg har 
ladet mig fortælle, at Glamsbjerg-forsvaret havde en væsentlig andel i Søllesteds sejr, og 
nu er den i forvejen mikroskopiske chance, holdet havde for at komme i A-rækken for-
svundet. – Men er slaget end tabt, er der tid til at vinde et nyt, og mon ikke det sker til 
næste sæson?   

Mellemrækkeholdet
Kommunaltidende 1. juni 1950
Grundlovsdagen, mandag den 5. juni skal Glamsbjerg nye mellemrækkehold for alvor 
vise, hvad de duer til, idet foreningen har inviteret et kombineret serie- og mellem-
rækkehold hertil. – Kampen spilles kl. 14,30, og før denne spilles en kamp mellem 
Marienlyst B-hold og Glamsbjerg B.
I aften, torsdag, spilles en kamp paa banen i Glamsdalen mellem Glamsbjerg B-hold 
og mellemrækkeholdet, og efter denne kamp bliver holdene til paa mandag sat. 
Glamsbjerg drenge spillede en privatkamp i søndags mod Haarby drenge og vandt 3-0. 

Old boys
Kommunaltidende 1. juni 1950
Glamsbjerg old boys er gaaet i skrap træning og spiller paa tirsdag sin første kamp i 
Ejby mod Ejby old boys. – Der startes fra hotellet kl. 18,45 præcis, og interesserede 
kan som sædvanlig komme med for 2 kr. 

Old boys træner
Kommunaltidende 1. juni 1950
Lørdag aften kl. 18,30 er der løbetræning og boldtræning for old boys paa banen i 
Glamsdalen. 
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Fodbold i Odense
Kommunaltidende 1. juni 1950 
Idrætsforeningen arrangerer som bekendt tur i turistbus til Atalanta-kampen i Odense 
onsdag den 15. juni. Der er endnu nogle faa billetter tilbage, og disse kan købes hos 
cigarhandler C. Johansen.               

Overbevisende sejr til 2. holdet
Kommunaltidende 8. juni 1950
I dag for en uge siden var der arrangeret en kamp paa stadion mellem Glamsbjerg 1. 
og 2. hold. Resultatet her blev, at 2. holdet overbevisende slog 1. holdet med 6-2. De 
bedste paa 2. holdet var Ejner Rasmussen og Carlo Petersen og paa 1. holdet Verner 
Lange. 

Besøg af Marienlyst fra Odense
Kommunaltidende 8. juni 1950
Grundlovsdagen var Marienlyst fra Odense paa besøg med 2 hold. B-holdet slog vort 
B-hold med 3-2, og Glamsbjerg mellemrækkehold tabte 7-1. Glamsbjerg B-hold spille-
de nogenlunde og burde vel have klaret uafgjort. Ogsaa i denne kamp var Carlo Peter-
sen bedste mand. Glamsbjerg mellemrækkehold maa absolut have følt sig slaaet paa 
forhaand, idet holdet gennem næsten hele kampen spillede ideløst og energiforladt. 
Maaske den stærke varme havde noget af skylden, men den var jo lige saa slem ved 
Marienlyst. Der er mange gode spillere paa Glamsbjergs hold, men de maa lære kun-
sten at spille sammen. Det nytter ikke at drible uafladeligt; det er sammenspillet, der 
giver bonus. – Og det nytter heller intet at lade humøret gaa fløjten, fordi man spiller 
mod et stærkt hold; det skulle være en spore til ekstra energiudfoldelse. 

Old boys
Kommunaltidende 8. juni 1950 
Glamsbjerg old boys havde en god tur til Ejby tirsdag aften, hvor vi ganske vist tab-
te 4-1, men i betragtning af, at det var holdets første kamp og at Ejby havde et par 
mellemrækkespillere paa holdet, var resultatet absolut hæderligt. Bedste spillere: 
Nygaard, Møller Due og Hans Nielsen.           

Træning for Old boys
Kommunaltidende 8. juni 1950
Lørdag aften kl. 19,00 er der atter træning for old boys paa banen i Glamsdalen, og saa 
vil vi gerne se dem alle.                           

Pokalkamp
Kommunaltidende 8. juni 1950
I aften spilles paa Stadion en FBU-pokalkamp mellem Haarby og Glamsbjerg. Det er 
efter cup- systemet, altsaa knald eller fald, og Glamsbjerg har til kampen sat følgende 
hold: Johs. Hansen, Thrane, Ejner Nielsen, H. P. Nielsen, V. Lange, Ove Østergaard, 
Gunnar Hansen, Svend Hansen, Egon Petersen, Peter Hvegholm og Helge Hansen. 
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