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Glamsbjerg Idrætsforenings  1. hold vandt igen
Kommunaltidende 27. april 1961
Søndag den 23. april spillede 1. holdet i Ringe, der blev besejret 6-2. Kampen var dog ikke 
særlig god, hvilket i høj grad skyldtes Ringes uinteresserede spil. GIF viste dog glimtvis det 
gode spil, som vi ved, holdet kan præstere. Meget betegnende for kampen var det, at GIF 
scorede alle otte mål selv. Men de to point kom med hjem, og det må vel være det vigtigste. 
Pladsen som nr. 1 i rækken blev derved yderligere befæstet, men der er langt igen, og hvert 
enkelt point vil komme til at tælle. Fiduspokalen gik denne gang til Gunnar Andersen. 
 Fredag den 26. spilles der mod Assens på stadion i Glamsdalen kl. 13,30.

GIFs 1. hold vandt stort over Assens
Kommunaltidende 4. maj 1961
Fra starten tog GIF initiativet og kørte frem med det ene gode angreb efter det andet, et 
godt opspil med en resolut afslutning er efterhånden en ting, som GIF er eksperter i. I løbet 
af første halvleg var Assens nedspillet og kom derefter kun med et par spredte opløb, som 
ikke gav resultat. Assens stillede med et hold, der talte flere fynsseriespillere, men det er 
ikke meget bevendt, når spillerne indbyrdes begynder at skændes. GIF's spillere fik forøv-
rigt en formaningstale før kampen angående den ting, som Assens-spillerne praktiserede. 
Et godt sammenhold kan komme til at vinde mange kampe for os. 
Kampens resultat blev 6-0 til GIF.
Fiduspokalen gik til Jens Andersen. 
Samme dag spillede 2. holdet mod Ebberup, som de slog med 7-0.

Stor kamp af GIF da de vandt over Åløkke
Kommunaltidende 4. maj 1961
Søndag var det Åløkke, der stod for tur og det blev rent ud sagt afbankning efter noder. Der 
var godt med tilskuere, og de kunne glæde sig over et GIF hold, der ydede sit allerbedste. 
Angrebet var helt ustyrligt, flere gange var Åløkkes forsvar totalt udspillet og stod og så 
til, medens vore spillere boltrede sig. Var det ikke, fordi  Åløkkes målmand  havde  en helt  
fantastisk  god dag, var det blevet en tocifret sejr til GIF. De mål, der gik ind hos ham den 
dag, kan han ikke lastes for. Det andet mål nåede han ikke at se, sådan blev det hamret ind 
af GIF's centerforward. En ting, som glædede meget, var den gode vane, som er på holdet, 
det er en halv sejr allerede inden vi er kommet på banen. Kampens resultat 5-0 til GIF.
Fiduspokalen gik til Arne Jacobsen. 

Glamsbjerg vandt på billig baggrund
Kommunaltidende 11. maj 1961
Søndag den 7. maj spillede GIF i Brobyværk, og det blev en stærk sejr til GIF. Det var dog 
på en billig baggrund, for Brobyvæk var ikke meget værd, og da de yderligere begyndte at 
skændes og skælde hinanden ud, så var det en let affære for GIF. 
GIF spillede ikke helt så godt, som de plejer, især fløjhalfs svigtede ofte. Angrebet var godt 
og spillede sig flere gange helt igennem Brobyværks forsvar, men der var chancer til flere 
mål, end de 5, det blev til. Resultat 0-5. Fiduspokalen gik til højre ving Knud Hansen. 
2. holdet leverede også en god kamp mod Flemløse. Resultatet blev 6-3 til GIF. 
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Udvidelse af idrætspladsen i Glamsdalen
Kommunaltidende 25. maj 1961
Ved et møde mellem skoleudvalget inden for Køng sogneråd og Idrætsringens bestyrelse er 
det vedtaget at gå i gang med den længe ønskede udvidelse af idrætsanlægget i Glamsda-
len. I mødet deltog gymnastikinspektør Brøchner, Jelling, og man fik lagt retninigslinierne 
for, hvad udvidelsen skal omfatte. Der skal være en fodboldbane mere og to ny håndbold-
baner. Udenom den nuværende fodboldbane skal anlægges løbebane, og desuden er det 
tanken at anlægge en eller to tennisbaner samt en legeplads for kvarterets børn, der kun 
har vejene at være på, når de skal lege. 
I første omgang skal der udarbejdes tegninger og planeres, og det bliver et omfattende ar-
bejde, så der vil gå lang tid, før man kan bruge banerne. Håndboldspillet har fået tilladelse 
til at benytte idrætspladsen ved Glamsbjerg hoved skole indtil videre. Fodboldspillerne vil 
formentlig kunne bruge deres nuværende bane til den ny kan tages i brug.

Stor idrætsfest i Glamsbjerg til fordel for en hal
Kommunaltidende 3. august 1961
Som det vil ses af omstående annonce, er det nu igen tiden, at Glamsbjerg idrætsring hol-
der sit løfte om et sommerarrangement. 
Der skal også i år ske en masse ting, og alle unge, der plejer at benytte sportspladsen, skal i 
ilden. 
Som modstandere kommer bl. a. Assens Fynsseriehold og 1909's Old boys til fodbold og 
Verninge til håndbold. 
Der bliver boder med lykkehjul, skydetelte o. s. v. på pladsen, og det er meningen at holde 
friluftsbal lørdag aften, så vejret skulle gerne blive godt. 
Om søndagen indledes med et stort vognoptog, og vel at mærke med eneste hestetrukne 
vogne. Det udgår fra forsvarsbrødrestenen og går igennem Køng og Glamsbjerg, inden 
turen slutter på sportspladsen. 
Idrætsringen har også fået tilladelse til et lotteri, der kan fra næste uge købes lodsedler á 1 
kr., og for den har man chancen for at vinde et stort garderobeskab til en værdi af 1100 kr. 
ell. et køleskab, værdi 795 kr., samt 1 drenge- eller pigecykel, værdi 225 kr. Garderobeska-
bet er det, som snedkermester Dixen i vinter skænkede idrætsringen, beregnet til bortlod-
ning. 
Hele overskuddet går som sædvanlig til byggefonden.

Sportsstævne for Glamsbjerghallen
Kommunaltidende 10. august 1961
Køng sogns idrætsring, der har sat sig som mål at få rejst en idrætshal, og allerede har både 
grund og adskellige tusinde kroner, holder på lørdag og søndag et sportsstævne, hvor der 
gerne skulle blive et klækkeligt overskud til forøgelse af grundfonden. Hallen er nemlig ble-
vet noget, alle i sognet er interesseret i. Alle ved, at her vil deres børn og børnebørn få gode 
betingelser for sund idræt. Festen er lagt tilrette således, at fodbold- og håndboldkampe 
udgør en stor del af programmet, men der er også andre konkurrrencer. Fodboldkampen 
mellem ægtepar fra Gummerup og Glamsbjerg bliver et af de morsomme islæt og et heste-
trukent vogntog der kører gennem Gummerup, Køng, Glamsbjerg og til sidst Glamsdalen, 
bliver sikkert noget af det smukkeste.
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Idrætsfesten i Glamsbjerg gav et pænt overskud 
Kommunaltidende 17. august 1961
Idrætsringen i Køng sogn, der har sat sig som mål at skaffe midler til en sportshal, havde 
glæde af sit store 2-dages stævne både sportsmæssigt og økonomisk. 
Da man søndag aften gjorde kassen op, regnede man med et nettooverskud på ca. 3000 kr. 
Resultatet af lørdagens fodboldkampe blev: Assens-Glamsbjerg 4-4. 
Old boys: 1909-Old boys - Glamsbjerg 4-2. 
Søndag indledte man med vogntog gennem Gummerup, Køng og Glamsbjerg. 
Vognene der var smykket således, at de symboliserede de samarbejdende foreninger, 
sluttede turen på sportspladsen, hvor sognerådsformand Helge Nielsen i sin tale sagde, at 
vognene havde vist vej til sportspladsen, og det var hans håb, at de havde været med til at 
få mange flere interesseret i en sportshal. 
Det initiativ, der var vist, burde belønnes. 
Eftermiddagens  arrangementer afvikledes programmæssigt, og såvel den fantastiske fod-
boldkamp imellem ægtepar fra Gummerup og Glamsbjerg som konkurrencerne for børne-
ne kaldte jubel og bifald frem. 

Overraskelser i serie II
Fyns Tidende 20. oktober 1961
I serie II kreds 3, var det lidt overraskende at Allested vandt saa sikkert over Marienlyst, 
men hjemmeholdet har faaet tilgang af nogle af klubbens ynglinge, der skal forsøge at spil-
le holdet ud af farezonen. 
Den største overraskelse var Glamsbjergs nederlag, idet det var den første kamp, holdet 
tabte i denne turnering, men Glamsbjerg stillede også med flere reserver.

Oprykningen er nu  sikret for GIFs  1. hold
Kommunaltidende 26. oktober 1961
Holdet fører nu serie 2, foran Flemløse der er 10  point bagefter. 2. holdet har ligeledes en 
meget stor chance for at rykke op  i serie 3, det ligger som nr. 2 med et af topholdene tilba-
ge og med den form, 2. holdet viser i øjeblikket, er der mulighed for en sejr.
1. holdet spillede søndag den 22. oktober mod Brobyværk og vandt 7-3 efter en god og vel-
spillet kamp, hvor holdet til tider fuldstændigt udspillede Brobyværkspillerne, især angre-
bet med 2 wings, der ydede deres allerbedste, satte grå hår i hovedet på Brobyværks bager-
ste forsvar. Sejren kunne godt have været tocifret uden at overdrive, så mange chancer blev 
der skabt, men da der ikke stod noget på spil, blev der ofte forsøgt noget andet end den 
direkte vej til målet. Men alt i alt en god kamp, der lover godt for holdets videre skæbne til 
næste år i serie 1. 
Fiduspokalen gik til højre back Mogens Larsen. 
2. holdet vandt uden kamp over Flemløse, der ikke kunne stille hold.
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GIFs 2. hold er nu sikker på oprykning til serie III 
Kommunaltidende 9. november 1961
2. holdet klarede paragrafferne for sig ved at slå Jordløse med 4-1 efter en god og velspillet 
kamp, hvor GIFspillerne var toneangivende kampen igennem. Der blev gjort en virkelig 
god indsats af spillerne.
Oprykningen er nu klar for 2. holdet – fra næste sæson spiller de i serie 3.
Endvidere er der mulighed for et par kredskampe for 2. holdet. Andre hold i serie 4 har 
indgivet protest mod Verninge for brug af en ulovlig spiller. Hvis denne protest bliver taget 
til følge, så er 2. holdet nr. 1 og skal spille om fynsmesterskabet.

GIFs 1. hold tabte til Haarby
Kommunaltidende 9. november 1961
1. holdet har spillet mod Hårby. Resultatet blev 3-2 til Hårby.
Fiduspokalen gik til Knud »Mælkemand« Hansen. 
1. holdet spiller på søndag den 12. kl. 13,30 på banen i Glamsdalen mod Snøde om Fyns-
mesterskabet. Der er lagt op til en spændende dyst mellem de to tophold fra hver sin kreds. 
Der bliver noget at se på for de mange tilskuere, som vi håber, der vil komme ned og støtte 
hjemmeholdet. 
Så derfor vel mødt søndag kl. 13,30.

Glamsbjerg Idrætsforening fynsmestre i serie II
Kommunaltidende 30. november 1961
Glamsbjerg Idrætsforening blev forrige søndag fynsmestre for serie 2 ved at besejre Sande-
rum så sikkert som 6-1. 
Kampen begyndte ikke særlig godt for GIF. 10 minutter ind i 1. halvleg scorede Sanderum 
deres mål, og de næste 20 minutter pressede de mod GIF’s mål, så det flere gange brænd-
te alvorligt på, men glimrende forsvarsspil, held og en målmand, der præsterede det helt 
store, gjorde sit til, at Sanderum kørte træt. 35 minutter ind i kampen tillod GIF af brænde 
et straffespark. Efterhånden fik GIF overtaget, spillet blev presset op på Sanderums bane-
halvdel, men mål blev det ikke til, 1-0 til Sanderum ved halvleg. 
I 2. halvleg tog GIF skeen i den anden hånd, og efter 10 minutter udlignede højre wing 
Knud Hansen med et flugtskud uden chance for målmanden, så kendte GIFs angribere 
recepten. Sanderum var til slut fuldstændig nedspillet, det kneb med konditionen og sam-
menholdet. GIF’s spillere viste at de kunne tåle at være bagud 1-0, uden at det gik ud over 
moralen og viljen til at vinde, de kom glimrende igen i 2. halvleg og viste fodboldspil, som 
vi kan lide at se det.
Fiduspokalen gik til Knud Hansen. 
Efter kampen overrakte FBUs bestyrelsesmedlem, Hedegaard Andersen, Hårby, det vin-
dende hold pokalen for det fynske mesterskab.


