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Klubafteng
Kommunaltidende marts 1970
Glamsbjerg Idrætsforening afholder klubaften tirsdag den 10. marts kl. 20.30 i hallen for 
Old Boys, senior og ynglinge med dommere fra FBU - Binus og Villy Post.

Fodboldtræning
Kommunaltidende marts 1970
Glamsbjerg Idrætsforening starter fodboldtræning for ynglinge, junior, drenge og puslinge 
I, II, III. 
Der startes med en gåtur fra hallen søndag den 8. marts kl. 9.00. 

Påskebal
Kommunaltidende marts 1970
Glamsbjerg Idrætsforening arrangerer påskebal i Glamsbjerg Hallen påskelørdag.

Sportsstævne i Glamsbjerg Hallen
Kommunaltidende marts 1970
På lørdag går det løs i Glamsbjerg Hallen, hvor idrætsringen har arrangeret et stort sports-
stævne.
Kl. 15 startes der med boksekampe i to vægtklasser, og der skulle blive nogle meget spæn-
dende kampe, da programmet indeholer nogle stærke boksere.
Kl. 16.30 dyster de to nye 1. divisionshold i håndbold, Bolbro og Fredericia KFUM med 
hinanden.
Kl. 19 er der fællesspisning og kl. 19.45 det kendte program fra radioen: »Hvornår var det 
nu det var?«, hvor Jonas dyster med fru D. Cramer, tandlæge K. Johansen, slagtermester 
K. Pedersen og bagermester E. Jørgensen, Køng. Konferencier redaktør Bent Rasmussen 
Fyns Stiftstidende.
Kl. 21 er der stort bal, hvor Blue Moon sørger for musikken.
På nuværende tidspunkt har der været rift om billetterne. Hvis det er Deres mening at 
deltage i festlighederne, så skynd Dem allerede nu at erhverve en billet til stævnet i hallen. 
Billetter kan købes hos flere handlende i Glamsbjerg.

Glamsbjeg er nu på førstepladsen
Kommunaltidende maj 1970
Herre serie II: Veflinge-GIF 0-1.
Efter sejre på 3-0 i Middelfart og 1-0 i Turup hjembragte GIFs serie 2-hold søndag den 3. 
maj atter 2 points, idet Veflinge på egen bane blev besejret med 1-0, og holdet er nu på før-
stepladsen. 
Efter udmærket spil i det første kvarter måtte Glamsbjerg overlade initiativet til Veflinge 
resten af halvlegen. Hjemmeholdet havde chancer til mål, men endnu en gang viste GIFs 
forsvar sig sin opgave voksen og forhindrede for tredie gang i træk modstanderen i at score.
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2. halvleg tilhørte ganske afgjort Glamsbjerg som havde chancer til flere end det ene mål, 
Peter Lind scorede midt i halvlegen på et skud, som tog indersiden af stolpen. Således have 
Tage Nygård et skud på stolpen efter udmærket opspil fra højre. Kort før tid måtte Peter Lind 
trække sig ud af kampen, idet hans gamle skade fra kampen i Turup, hvor han forstuvede 
foden ved at træde i et af hullerne på banen (!!), brød op.
Holdopstillingen: Verner Hovgård - Kjeld Storm - Kaj Larsen - Leif Høgh - Ole Rasmussen 
- Bjarne Christiansen - John Nielsen - Parmo Beierholm - Bent Nielsen - Peter Lind - Tage 
Nygård - 12. mand Ole Sørensen.

Herre Serie II: 

GIF-Nr. Broby 1-0
Kommunaltidende 4. juni 1970
Efter i tre foregående foregående kampe at måtte gå fra banen med nederlag på 5-1, 6-2 og 
12-0 kunne GIFs 1. hold torsdag aften,  den 28. maj, trække sig ud af kampen mod Nr. Bro-
by med en fortjent sejr på 1-0. Fortjent fordi GIF fightede fra første til sidste minut. Første 
halvleg bød på meget kønt spil fra begge sider, men angriberne forstod ikke rigtigt at finde 
vej til målene, hvad halvlegs-resultatet 0-0 jo også viste. 
Den eneste virkelige store chance tilfaldt Nr. Brobys højre ving, da han midt i halvlegen 
pludselig var alene med Kurt Jensen i Glamsbjergs mål, der efter en pause på ca. 1 år igen er 
vendt tilbage til 1. holdet. Denne store chance formåede Nr. Broby spilleren imidlertid ikke 
at udnytte, da Kaj Larsen kom på tværs og fik sendt bolden til indkast. 
I første halvleg lagde man især mærke til et glimrende GIF-forsvar med debutanten Hen-
ning Roesbjerg og Bjarne Christensen som de 2 mest dominerende. 
2. halvleg fortsatte i samme forygende tempo som 1., og intet tydede i de første 10 minutter 
på, at nogen af de 2 hold skulle formå at score, men ca. 15 min. ind i halvlegen kom Parmo 
Beierholm fri på mål, og det var ham en let sag at sende bolden i nettet til 1-0. Resten af 
halvlegen foregik mest på midten af banen. Ca. 15 min før tid fik Nr. Broby tilkendt et straf-
fespark som dog ikke blev omsat i mål. 

Herre serie II: 

Gelsted-GIF 8-1 
Kommunaltidende 4. juni 1970
2 kampe på 3 dage var for meget for GIF's serie 2 hold. I Gelsted kom hjemmeholdet foran 
allerede efter 10 min spil, kort tid efter blev det 2-0 på et tvivlsomt mål, da bolden blev 
sparket ud af hænderne på Kurt Jensen. Halvlegsresultatet blev 5-0. 
2. halvleg fortsatte som første med et konstant pres mod GIF's mål, og stilingen blev 7-0 før 
GIF formåede at score det ene mål.

Sommerfest i Glamsbjerg
Kommunaltidende 20. august 1970
Ja fredag, lørdag og søndag bliver der fest i Glamsbjerg. 
Det er årets store sommerfest, der skal afvikles, og det kommer efter programmet at dømme 
ikke til at gå stille for sig.
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Der startes allerede fredag kl. 20,15 i hallen med et stort spillegilde, hvor der er udsat 80 
præmier, bl.a. to mini-cykler.
Lørdag kl. 14 åbner borgmester Helge Nielsen selve festen der holdes på friskolens sports-
plads ved Glamsbjerg-hallen. Kl. 14,15 er der svømmestævne i friluftsbadet med deltagelse 
af KVIK, København, OSLF, Ringe, Assens Morud og Glamsbjerg. Kl. 16 underholder Dario 
Campeotto, der netop har påbegyndt et forrygende come-back som sanger i Danmark, 
Dario Campeotto skulle egentlig være rejst tilbage til Italien efter gæstespillet i Palmehaven 
i København, men har siden haft engagement flere steder i provinsen. Hans gamle popu-
laritet er blusset op og hans impresario har ikke haft svært ved at skaffe engagementer. Kl. 
17,15 underholder skuespillerinden Grethe Mogensen. Kl. 19 er der dykning i friluftsbadet 
af Fyns Frømandsklub. Kl. 19,30 er der bal for de helt unge i et stort dansetelt og musikken 
leveres af Poporkestret Teenmakers. »De unge på 40« beslaglægger dansegulvet i hallen 
kl. 19,30 og her spiller Blue Moon. Kl. 20 er der atter optræden med skuespilleren Grethe 
Mogensen og kl. 21 afslutter Dario Campeotto sin optræden. Kl. 22 siger Grethe Mogensen 
farvel. Derefter danses der videre i teltet og i hallen.
Søndagsprogrammet starter kl. 13,30 med et stort vognoptog udsmykket i alle regnbuens 
farver og hvor Assens Harmoniorkester marcherer i spidsen med fuld musik. Optoget star-
ter fra rådhuspladsen i Glamsdalen og videre gennem byen for til sidst at slutte ved fest-
pladsen kl. ca. 14,15. Derefter åbnes boderne og der er opstillet børnekarrussel, radiobiler, 
tombola, roulette, raflebar, skydetelt, spilleautomater, samt boder med is, pølser, øl, kaffe, 
æbleskiver m. m.
Hallens cafeterie indrettes i fransk stil med Poul Erik Cramer som mesterkok, det fortælles 
at han kan lave mad på alle sprog. Jo, mesterkokkens store restaurant har alt, hvad De kan 
fordøje af retter – så De kan roligt blive på pladsen hele dagen, og der bliver ingen ventetid. 
(6 min. – 180 anretninger). Desuden vil der blive lejlighed til en ridetur, idet Anders Johan-
sen, Falengård og Børge Christensen, Gravene har stillet deres 5 ponyer til rådighed. Kl. 
15,30 optræder Truxa med partnerske og kl. 17,15 underholder dansktoppens populæreste 
sanger Bjørn Tidmand. Kl. 19,30 dans i teltet for de helt unge og på samme tidspunkt spiller 
Los fiaskos i hallen for de »unge på 40«. Desuden er der arrangeret en dansekamp mellem 
Assens og Glamsbjerg, men hvilke danse der skal trampes vil først blive afsløret før matchen 
– muligvis ballondans? Dansekampen skal foregå søndag ca. kl. 20,30 efter at Truxa har 
optrådt. KL 21,30 underholder Bjørn Tidmand og derefter danses videre i teltet og i hallen. 
De, der har sikret sig sommerfestens lodseddelhæfte og det er indtil nu godt 3000 menne-
sker – vil være med i lodtrækningen om præmier til 2206.- kr. Hovedgevinsten er en rejse 
for to. Efter at Nøgle-rejser har standset sine betalinger, er rejsen overtaget af Simon Spiess. 
Af andre præmier kan nævnes: Undervognsbehandling, mini-cykel, bord. Lodtrækningen 
bekendtgøres i Fyens Stiftstidende, Fyns Tidende, Aktuelt, Fyns Amts Avis og Kommunalti-
dende torsdag den 27. august. Men der er endnu 2000 hæfter tilbage, hvis der er nogen, der 
ikke har fået, men skynd Dem, der er rift om dem. Hæftet giver gratis adgang til festpladsen 
begge eftermiddage. Eventuelt overskud fra sommerfesten vil blive brugt til idrætsarbejdet i 
Glamsbjerg kommune. Jo, tag De blot til sommerfest i Glamsbjerg, for der sker noget, – der 
venter Dem en overraskelse. 
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Sommerfesten blev en succes
Kommunaltidende 27. august 1970
Sommerfesten i Glamsbjerg der sluttede søndag aften blev en succes og den forventes at give 
et overskud på ca. 25.000 kr. 
Omsætningen blev på ca. 85.000 kr., og det er sikkert mere end man havde regnet med, men 
det må siges at være en passende løn for de anstrengelser, der er gjort med tilrettelæggelsen 
og udførelsen af arbejdet.
Fredag aften startede med et stort spillegilde i hallen og den var besat til sidste plads og her 
regner man med et pænt overskud.
Lørdag og søndag var der ligeledes stor trængsel på pladsen og på dansegulvet.
Jo, man kommer ikke uden om, at det blev en sommerfest med succes og mon ikke den bliver 
gentaget i 1971.
Husk afslutningsfesten den 5. september.

Lotterispil gennemføres
Kommunaltidende oktober 1970
Glamsbjerg Idrætsforening gør opmærksom på, at trods vanskeligheder med Glamsbjerg 
Hotel bliver lotterispillet i morgen aften gennemført.
Foreningen har fået en aftale med kommunen angående salen, således at det velbesøgte 
lotterispil kan fortsætte uforandret. 
Der gøres endvidere opmærksom på, at salen vil være opvarmet.

Puslingene i Glamsbjerg
Kommunaltidende 19. november 1970
Glamsbjerg Idrætsforenings ungdomsafdeling har afholdt møde specielt med henblik på at få 
en leder til børneholdene, som vil følge holdene ved udensogns kampe. – Der var kun mødt 
ganske få til mødet, og man fik ingen leder.
GIF og Støtteforeningen holder generalforsamling torsdag den 26. november, og her håber 
man på den manglende leder, så puslingearbejdet kan holdes i gang.

Fodboldtræning
Kommunaltidende 7. januar 1971
Lørdag den 16. januar kl. 14 indleder Glamsbjerg Idrætsforening sin udendørs fodboldtræ-
ing inder ledelse af den nyerhvervede træner Erik Hansen fra Odense.
Foruden sin trænergerning har Erik Hansen også beskæftiget sig med dom-merhvervet i 
mange kampe, navnlig i 3. division.
Mød talrigt op, så vi kan få et godt GIF-år.
NB: – Der gøres opmærksom på, at der er indefodbold hver tirsdag kl. 20 i Glamsbjerg-Hal-
len.


