Fodboldfilm i Amtssparekassen Glamsbjerg

Kommunaltidende 6. feb. 1980
I samarbejde med ynglingelandsholdets træner Kaj Christensen har Amtssparekassen og
en række andre sparekasser fået optaget en instruktionsfilm, som viser træning i angrebsprincipper i forskelllige situationer.
Sparekassen har med denne film opfyldt et længe næret ønske hos D. B. U. om en film, som
ikke blot er god underholdning, men fremfor alt er et værktøj for fodboldklubberne.
Efter at filmen i de senere måneder har været vist flere steder, vises filmen nu i Amtssparekassen Glamsbjerg, onsdag den 13. februar for trænere og ledere i Glamsbjerg, Brahesholm, Flemløse og Verninge boldklubber.
Glamsbjergs træner Walther Richter kommenterer filmen.

Ny halbestyrer til Glamsbjerg hallen

Kommunaltidende 27. feb. 1980
Aktiv idrætsmand fra Brande ny leder af Glamsbjerg Fritidscenter.
Spændingen om, hvem der skal afløse halbestyrer Henning Roesbjerg som leder af Glamsbjerg Fritidscenter, er nu udløst. Bestyrelsen for den selvejende institution Glamsbjerg
Fritidscenter har blandt mange ansøgere valgt den 48-årige Leo Petersen fra Brande.
Leo Petersen har, sammen med sin kone Inge-Birthe Petersen, siden 1968 drevet herreforretningen »Boston« i Brande. Imidlertid har sporten og omgangen med unge mennesker
altid været en væsentlig del af parrets tilværelse, og de har derfor ønsket at få et job, hvor
de skal omgås mange – og især unge – mennesker.
Leo Petersen er født i Odense i 1931. Han har realeksamen fra Mulernes Legatskole og er
udlært som herreekviperingshandler hos Ulsteds Eftf. i Odense. Efter to års militærtjeneste, hvor han opnåede grad som sergent, var Leo Petersen i forretning i Esbjerg i tre år,
hvorefter han vendte tilbage til Fyn som bestyrer af Lyhne Magasin i Kerteminde gennem
fire år. Siden 1964 har han haft egen forretning, først i Tørring og de sidste tolv år i Brande.
Sporten har altid indtaget en stor plads i Leo Petersens tilværelse. I sine første 22 år i
Odense nåede han at komme på ynglingefodboldlandsholdet og OB’s divisionshold. Han
spillede på divisionsholdet i cricket og var på divisionsholdet i håndbold.
Han har ligeledes stor erfaring som træner. I Kerteminde fungerede han i to år som spillende træner i fynsserien og i Tørring som spillende træner fra serie fem til serie to.
I Brande har Leo Petersen trænet hold i jyllandsserien, ynglinge- og drengehold, og han er
netop startet på 4. år som træner for damerne i danmarksturneringen.
En vigtig opgave for en halbestyrer er at organisere idrætsstævner og andre store arrangementer, men her er den nye leder af fritidscentret også på hjemmebane, idet han gennem
de sidste otto år i Brande IF har stået for næsten alle stævner med problemer som bespisning, indkvartering, turneringer o.l. for såvel 80 som 400 deltagere.
– Den personlige arbejdsindsats ved halbestyrerjobbet afskrækker os ikke, siger Leo Petersen, idet hverken min kone eller jeg er vant til et 8-16 job.
Den nye halbestyrer tiltræder stillingen den 1. maj
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Ubberud-GIF

Kommunaltidende 10. april 1980
Herre serie II. GIFs sæsonpræmiere påskelørdag, hvor serie 2 lagde ud imod Ubberud
blev ikke en nydelse. For de fleste af de 89 tilskuere var det en kamp, der skulle have været
spillet for nedrullede gardiner, så lidt opfindsomhed og effektivitet udviste GIFerne. De
måtte da også tage til takke med et 0-3 nederlag.
Første halvleg gik ellers nogenlunde. Tilsmilet af heldet og en yderst effektiv målmand i
Bjarne Puggaard, kunne man gå til pause med en stilling på 0-0. Men i 2. halvleg gik det
galt. Ubberud lynede i det 15. - 20. og 26. minut med gode angreb, som det tunge GIF forsvar ikke kunne stoppe, og det resulterede i 3 mål.

GIF-Stjernen, Svendborg

Kommunaltidende 16. april 1980
Damer fynsserie. Damefynsserieholdet begyndte i deres kamp imod Stjernen, Svendborg de gode takter de lagde ud med i deres præmierekamp.
Det blev igen til en sejr. Det blev, efter en kamp hvor Stjernen hele tiden var presset i bund,
til 3-0.
Målscorerne var Ghitta Greve Andersen (2) og Henny Ratza Jensen (1). På intet tidspunkt
var der tvivl om udfaldet. Nu er hoIdet i den position, at det har max. point og en målscorer på 4-0. En god udgangsposition til de kommende kampe.

Nr. Lyndelse-GIF 0-0

Kommunaltidende 16. april 1980
Herre serie 2. Serie 2 tog til Nr. Lyndelse i den overbevisning, at nu skulle der en sejr
med hjem. Men holdet måtte revidere sin indstilling. Det blev til 0-0 i en kamp, der var
præget af manglende angreb.
De groteske situationer fra forrige week-end med driblinger lige ind i modstandernes forsvar blev gentaget. Holdet er meget stærkt forsvars-mæsssigt.
Og nu hvor der er kommet tilgang af Bent Jensen, Flemløse, virker det uhyre solidt.

Ebberup-GIF

Kommunaltidende 16. april 1980
Herre serie 3: Serie 3 mødte et sprælsk hold fra Ebberup, som for det meste bestod af
ynglingespillere. Det blev til et nederlag på 4-1. Efter 2 forsvarsfadæser og et brændt straffespark. Det var som om holdet havde fået det forkerte ben ud af sengen, intet ville rigtig
glide. Men med enkelte ommøbleringer skal det nu nok komme.
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Brylle-GIF

Kommunaltidende 16. april 1980
Herre serie 4 B. Serie 4 B tog til Brylle, hvor holdet havde en rigtig dejlig eftermiddag.
Det blev til en sejr på 2-1. Der blev brændt et straffespark. Det var Peder Pedersen, der
nollede i det, men da han havde scoret det første mål, havde han jo pyntet på sin indsats.
Den anden målscorer var Morten Skåning, som med et bragende langskud fra 30 meters
afstand bragte resultatet hjem. Brylle scorede på straffe. Serie 4 B har mange spillere, som
ved lidt mere koncentreret træning banker på højere oppe. Lad det ske.

GIF-Kerteminde

Kommunaltidende 16. april 1980
Herre fynsserie. En rigtig dejlig forårsdag var den ydre ramme i GIF’s sæsonpræmiere-kamp i fynsserien. Banen var blød og lækker. Tilskuerne var fodboldhungrende. Nu ville
de se GIF-erne i kamp. Det fik de også. Det var Kerteminde, der var på besøg, og som måtte
forlade banen efter en kamp, hvor der aldrig herskede tvivl om udfaldet. og hvor Glamsbjerg efter et meget tempopræget og taktisk klogt spil, kunne gå fra banen med en 2-0 sejr.
Allerede i det 2. minut havde Mogens (Kisser) Larsen en kæmpechance, som alle havde set
inde. Det skabte uro hos Kerteminde. Og i de næste 20 minutter dominerede Glamsbjerg
banen. Men så kom Kerteminde mere og mere med, og Glamsbjerg var meget heldig, at de
ikke fik scoret i det 20. minut. Men i den periode hvor Glamsbjerg pressede, fik Glamsbjerg
et mål annuleret. Dommeren sagde, målscoreren Ivan Storm Hansen førte bolden med sig
med hånden. Midt i det pres Kerteminde havde opbygget fik Glamsbjerg et kontraangreb
og i det 25. minut kunne Poul Verner Hansen med et klokkerent skud sende bolden i mål
fra 25 meters afstand. Jubel hos Glamsbjerg. Resten af helvlegen fortsatte i Glamsbjergs
regi, men bolden ville ikke ind på nogle af de mange chancer holdet tilspillede sig.
2. halvleg var også i Glamsbjergs regi. Der var på intet tidspunkt tvivl om udfaldet. Kerteminde fik ingen effektive angreb iværksat, hvilket nok skyldes, at Niels Backmann Andersen, der var overfrakke på Kent Steffensen, holdt denne totalt nede. Efterhånden som
halvlegen skred frem ventede tilskuerne kun på øget Glamsbjerg scoring. Den kom i det 26.
minut. Mogens Larsen fik bolden ude fra højre side. Trak en enkelt gang. Fyrede så resolut
af. Og der var nettet. Det blev kampens resultat 2-0.
Med de takter som Glamsbjergs fynsseriehold viste på præmierekampen, er der ingen tvivl
om, at holdet nok skal klare sig i denne række. Mød op og få fodboldoplevelser i Glamsdalen. Tag naboen med. Vi skal, ved at være rigtig mange tilskuere, støtte holdet.

GIF-Årup

Kommunaltidende 23. april 1980
Herre serie 2. Serie 2 havde i Glamsdalen besøg af Årups 1. hold. Kampen endte 0-1. Efter at Årup i 2. halvleg havde fået mulighed til at score på en kæmpe misforståelse imellem
Bent Jensen og Bjarne Puggaard.
Holdet var ellers præget af andre angrebstakter end dem, der er vist i de tidligere kampe.
En væsentlig styrkelse er at Claus Nielsen er på.
Til tider blev der vist rigtig angrebsfodbold, så scoringen og points skal nok komme for
»Linde’s drenge«.
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B1913-GIF

Kommunaltidende 23. april 1980
Herre fynsserien. Opgøret på Falen mod B1913 blev vundet af Glamsbjerg 2-0 i en
kamp, hvor den stærke blæst satte sit præg.
I første halvleg, hvor Glamsbjerg havde modvind, blev det meste af spillet dirigeret af B
1913, som spillede sig igennem til et par store chancer, men uden at kunne udnytte dem.
At Glamsbjerg stillede med 8 mand, som havde spillet i B 1913, gjorde at der blev kæmpet
hårdt, og Loui og Poul Verner fra Glamsbjerg og Peder Nielsen fra B 1913 fik da også det
gule kort at se.
I anden halvleg havde Glamsbjerg medvind, hvilket bevirkede at Glamsbjerg blev mere
toneangivende. Efter 20 min. spil af 2. halvleg fik Glamsbjerg tildelt et straffespark, som
Torben Hansen udnyttede til Glamsbjergs fordel. Men det var 12. manden Frank Andersen,
der med et par gode driblinger og et dejligt, fladt skud ude ved den ene stolpe nettede til
2-0. Kampens resultat.

GIF-Assens

Kommunaltidende 23. april 1980
Herre serie 4 B. Serie 4 B mødte Assens i kamp hvor mildest talt himmel og jord stod
i et. Til tider var det ikke til at se, hvor bolden befandt sig på grund af jordfygning. Så det
blev en kamp i tilfældighedernes spil. GIFerne kunne slet ikke udnytte medvinden i 1.
halvleg. Det kunne derimod Assens, som scorede 4 gange i anden halvleg inden vor lokale
»Åbeck« Bjarne West fik reduceret. Kort tid senere scorede Hardy Jensen til 2-4. Kampens
resultat.

Korup-GIF

Kommunaltidende 30. april 1980
Herre serie 2. Serie 2 tog søndag morgen meget tidligt – for tidligt siger mange – til
Korup. Nu skulle der scores og vindes. Men ak og ve. Det blev til et nederlag på 4-0. Efter
en kamp hvor det hele tiden var som om holdet var kommet 3-4 timer for tidligt op. Intet
ville lykkes for holdet. Selv Bjarne Puggaard var ikke på mærkerne. Nu har holdet spillet
4 kampe og endnu ikke scoret. Det er absolut noget der må laves om på ellers går det galt.
Angriberne må gå noget mere til den, lære at skyde ude fra. Komme frem med et vingspil
der åbner op. Jo der er masser at tage fat på her.

GIF-Turup

Kommunaltidende 30. april 1980
Herre serie 4A. Serie 4A havde besøg af Turup, som på banen ved skolen fik en lektion
i det ædle spil af de gamle garvede gutter. Det blev 6-2 til GIFerne som også til deres store
tørstende fryd oplevede at Jørn Spring brændte et straffe. Der var aldrig tvivl om kampens
udfald, noget Turuptrænerens (vor lokale Flemming maler) pibe tydeligt viste. Målscorer
for GIF var Keld Storm med et ægte hat-trick, Tom Jensen, Jørn Spring og holdets benjamin Jan Olsen. At sejren blev så stor skyldes også en stor indsats af målmanden Verner
Haugaard.
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GIF-B67

Kommunaltidende 30. april 1980
Herre fynsserien. Fynsserieholdet mødte B67 på banen i Glamsdalen søndag formiddag. Det var en kamp der var set hen til med spænding. B67 skulle vinde for ikke at blive
tabt i bunden. GIF skulle vinde for at være med i toppen. Kampen, som blev vundet af GIF
med 1-0 på et mål på et elegant hovedstød af Poul Verner Hansen efter et glimrende forarbejde af Mogens Larsen, var ellers præget af masser af paniksituationer i GIFs målfelt.
Men heldigt for GIF var det ikke B67s dag og så var GIFs målmand John Nielsen simpelt
hen fantastisk. Gang på gang klarede han i situationer hvor alle andre ville have hentet
bolden ud af nettet. Det var så absolut »Krølles« dag.
Sammenspillet hos GIF er der ikke noget i vejen med. Men der blev ikke plads til at få det
fine spil frem. Dertil var B67 for kontantspillende og opsat på sejr. Man skulle helt hen i
kampens 85. minut før Glamsbjerg fik kampens enlige mål.
Indtil da havde der været enkelte gode tilbud til GIF, særlig ved hjørnesparksituationerne,
hvor holdet har udviklet nogle gode kombinationsmuligheder, som en dag vil give mål. Ser
man på kampens helhed så var Glamsbjerg heldig med begge point.

Flemløse-GIF

Kommunaltidende 30. april 1980
Herre serie 4B. Serie 4B var på besøg i Flemløse. I den rette lokalprægede stemning blev
der givet og taget fra begge sider. Det blev en til tider meget hårdt spillet kamp, hvor dommeren måtte uddele 2 advarsler til GIFspillere, som absolut ville have revance for A-holdets nederlag om mandagen på 2-1. Det fik de også. Sejren blev på 1-0 til Glamsbjerg. På et
mål scoret af Carl Peder Albrechtsen.

GIF-Nr. Åby

Herre serie 3. Serie 3 var også i kamp lørdag. De mødte et velspillende hold fra Nr. Åby.
Der chokerede ved at komme foran allerede efter 30 sekunders spil, og som kunne gå til
pause med en føring på 3-0. Alle gange scorede Nr. Åby efter forsvarsfadæser hos GIF. Der
manglede sammenspil i stor grad blandt de bagerste. I anden halvleg kom GIF med i spillet. Scorede 4 gange imod Nr. Åbys ene gang. Men det var ikke nok til en sejr som skulle
havde været bjerget hjem. Det blev til nederlag på 5-4. Målscorer for GIF var Finn Lange
og Henning Abildstrup med hver 1 og Ole Hansen med 2.

GIF-Årslev

Dame fynsserien. Dame fynsserieholdet mødte i Glamsdalen øjeblikkets bedste damefynsseriehold, Årslev. Det duperede ellers ikke GIF-pigerne, der gik friskt til sagen, men
alligevel grundet en enkelt forsvarsfadæse måtte inkassere et nederlag (sæsonens første) på
2-1. Hos GIF lagde man især mærke til Ghitta Andersen, der hele tiden sled og slæbte, samt
til højre back Pia Kristensen. Det var dog ikke nok, når den gamle del af gården ikke rigtig
kunne finde ud af Årslevspillerne.
Næste kamp (desværre udekamp) spiller Lis Pedersen sin turneringskamp nr. 100 for GIF.
En imponerende præstation, der vidner om en meget stor interesse for sporten.
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Dreslette-GIF

Kommunaltidende 7. maj 1980
Dame fynsserien. Damefynsserien mødte Dreslette og bekræftede i en kamp, hvor der
aldrig var tvivl om udfaldet, at holdet er det bedste på Vestfyn. Det blev til en sejr på 4-0 til
Henny Jensen og co. Holdet ligger nu på andenpladsen i fynsserien. Inden kampen blev Lis
Pedersen hyldet for sin turneringskamp nr. 100 for GIF.
Tidligere på ugen havde GIFdamerne vundet solidt over Flemløse med 6-0 i FBUs pokalturnering i en kamp hvor holdet ville have revance for et nederlag tidligere på sæsonen.

Fangel-GIF 5-1

Kommunaltidende 7. maj 1980
Herre serie 3. Serie 3 var på besøg i Fangel. Det blev til et nederlag på 5-1 til Carl Bertelsens 2. hold, i en kamp hvor Glamsbjerg skulle have vundet 1. halvleg med 3-1. Skt.
Klemens/Fangel kom foran allerede i det første minut. Derefter overtog Glamsbjerg mere
og mere af spillet, men vi skulle helt hen i det 37. minut før der kom en udligning. Det var
Peder Mortensen, som på hjørnespark fandt Bjarne West, der omgående headede i mål.
Resten af kampen var præget af tilfældigheder. Intet hang sammen. Særlig galt var det i
forsvaret, som slet ikke fungerede. En kamp holdet kun kan rejse sig fra.

Skamby-GIF

Kommunaltidende 7. maj 1980
Herre fynsserien. Fynsserieholdet var på besøg i Skamby. Det blev til årets første nederlag, men et så knebent som 3-2. I en kamp hvor uafgjort havde været mere passende.
De første 20 minutter spillede Glamsbjerg til de medbragte 70-80 tilskueres fryd som nogle små verdensmestre. Holdet bragte sig foran allerede i det 15. minut på et hovedstød af
Poul Verner Hansen.
10 minutter efter reducerede Skamby. Og nu var det som om GIFerne gik i stå. Intet ville
rigtigt lykkes mere. Skambyspillerne var hurtigere på bolden. De kæmpede mere for det.
Skamby ville ikke tabe, det sås tydeligt af kampindstillingen. Det blev til 2-1 til Skamby før
GIF fik udlignet på straffe. Straffet blev sparket af Torben Hansen, og den ellers så usvigelige sikre på dette område, måtte bruge 2 forsøg før der var nettet.
Skamby kom på 3-2 da der blev givet op til 2. halvleg. Uden at nogen GIFer havde rørt bolden, kunne Skambys Kristian Hahn drible sig igennem et paralyseret Glamsbjerg hold og
score til kampens resultat. Resten af kampen pressede GIF, men kunne ikke få udlignet, og
måtte tage hjem til Glamsbjerg med årets første nederlag og en 4. plads i fynsserien.

Farvel og goddag

Kommunaltidende 7. maj 1980
I sidste uge var der bestyrerskifte i Glamsbjerg Fritidscenter. Dette blev markeret ved en
reception, hvor der var mødt mange for at sige farvel til Sigrid og Henning Roesbjerg og
goddag til det nye inspektørpar Inge-Birthe og Leo Petersen.
Der var flere talere, som ønskede at sige et par ord på afskeds- og velkomstdagen.
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GIF-Allested

Kommunaltidende 7. maj 1980
Herre serie 2. Serie 2 havde besøg af Allesteds succeshold. Det imponerede ikke GIFerne, som var i så absolut stærkeste opstilling med et hold bestående af gamle og unge spillere. Allerede i det 1. minut kunne Glamsbjerg have været kommet foran. Ivan Storm Hansen, som spillede en stor kamp, havde et pragtfuldt hovedstød, som Allested-målmanden
lige fik fistet til hjørne. Allested kom rigtig i gang på en forsvarsfadæce i forbindelse med
en tilbagelægning. Det satte Allested i gang, men duperede ikke GIF, som i det 22. minut
fik udlignet ved Ole Hansen, der scorede på et indlæg fra Bruno Hansen. GIF fik mere og
mere greb om spillet, men kunne ikke få scoret. Det kunne derimod Allested, som igen på
en GIF-forsvarsfadæce fik lavet mål til kampens resultat 2-1 til Allested.
Det var en absolut ufortjent sejr Allested der kunne tage med hjem. Hos GIF var stemningen trykket efter kampen. Og det tror da pokker. At inkassere et nederlag efter en forventet
sejr. Det er bittert. Men med det spil der blev lagt for dagen skal sejrene nok komme.

GIF-Bolbro

Kommunaltidende 14. maj 1980
Herre-fynsserie. Fynsserieholdet, der havde besøg af bundholdet Bolbro, var rigtig opsat på at revancere sig fra sidste uges nederlag til Skamby. Det gjorde holdet også. Det blev
til en så absolut komfortabel sejr på 5-2, efter en kamp, der vil gå over i minderne, som »de
brændte chancers kamp«, for der er nok ingen, der har set et Glamsbjerg-hold, der nogensinde har brændt så mange chancer, og så alligevel komme hjem med begge point.
Det blev allerede klart fra kampens start, at Bolbro var primitivt spillende. Der var ingen
sammenhæng på holdet, så derfor fik Glamsbjerg meget frit spil, og holdet var da også
komplet dominerende hele kampen med enkelte svage perioder, hvor spillerne slappede af.
Kampens store, dominerende spiller var Torben Christensen, der var her, der og alle vegne.
Han fik i denne kamp sit gennembrud på fynsserieholdet. Han scorede godt nok ikke, men
var med i mange af målene ved sine flotte frispilninger. Ellers kan det siges, at sejren var
en holdindsats, der viste, at Glamsbjerg kommer man så afgjort til at regne med i toppen af
fynsserien.
Scoringen startede i det 19. minut ved Poul Verner Hansen. I det 22. minut var Niels Hansen på pletten og øgede til 2-0. I 2. halvlegs 14. minut scorede Poul Verner Hansen igen
efter at have forsøgt 3 gange. 2 minutter efter var P.V. igen på pletten og øgede til 4-0. Kort
tid efter fik Bolbro et billigt straffe, som blev omsat i mål. Minutter efter præsterede Casper
Nielsen et af sine fantastiske kunststykker med en dribletur, som han afsluttede med at
finde P.V., der igen omsatte tilbuddet i mål til 5-1.
Kort før tid fik Bolbro reduceret på en Glamsbjerg forsvarsfadæse til resultatet 5-2. Kort før
tid var Frank Andersen blevet snydt for et straffe. Og Torben Christensen blev nedlagt med
et slag i maven, der bevirkede, at han blev taget ud og Ivan Storm Hansen sat ind.
Kampen sluttede med en »Kisser afbrænder«. Mogens Larsen stod helt fri for mål, men
sendte bolden ud til målspark fra 5 meters afstand af målet. Det ærgrer han sig over endnu.
En dejlig kamp, der lover godt for næste udekamp imod Ullerslev kommende søndag kl.
10.00.
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Assens-GIF

Kommunaltidende 14. maj 1980
Herre serie II. Opgøret i serie 2 på Assens stadion imellem Assens F.C. og Glamsbjerg
blev for første gang i 2 år vundet af Assens. Det var dog ikke overbevisende, at Assens
vandt, idet det indtil 3 minutter før tid stod 3-3.
Da GIF’erne gik på banenen i Assens var det med endnu mere »blod på tanden« efter sejr
end tidligere. Alle var opsat på, at nu skulle der scores og nu skulle den længe ventede
sejr bringes hjem. Det blev den ikke. Det blev igen til et nederlag. Så det var nogle slagne
»linde-tropper« der kom hjem.
Assens kom foran i første halvleg og samtidig med denne scoring skete det kedelige uheld,
at GIF’ målmanden Bjarne Puggaard vred over på anklen og måtte udgå. Ind mellem
stængerne kom så Mogens Christensen, og stod en upåkladelig kamp indtil 3 minutter før
tid, da Assens scorede sejrsmålet. Glamsbjergs enlige mål blev scoret på straffespark af Bo
Bøje.
Det er kun at ønske for holdet, at det bliver meget mere angrebsbetonet. Forsvaret er godt
nok. Ligeledes mangler der lidt mere sammenspil. Bliver dette bragt i orden, så kommer
sejrene også. Resultat 4-3 til Assens.

Roerslev-GIF

Kommunaltidende 21. maj 1980
Dame fynsserie. Damefynsserie-holdet var på besøg i Roerslev, hvor den udsatte kamp
fra »støvlørdagen« blev spillet.
Damerne kunne tage hjem med en sejr på 2-0 efter en indsats over for et meget svagt
spillende Roerslev hold, der skulle have givet en sejr med to cifrer. Selv om Glamsbjerg var
så toneangivende, at Roerslev kun havde 1 skud på mål i hele kampen, skulle man helt hen
i kampens sidste minutter inden Glamsbjerg fik sat gang i scoringen. Det var først Emmy
Jensen og lidt senere Henny Jensen, der fik bolden i netten til sejren.
På Glamsbjerg-holdet lagde man mærke til Bente Møller, der så absolut var den toneangivende i denne kamp.

GIF-Assens

Kommunaltidende 21. maj 1980
Serie IV a. Serie IV a havde besøg af Assens 2. hold. Det var lige mad for de gamle kæmper, der til tider totalt udspillede Assens-holdet. Målscorerne var Keld Storm med 2 og
Bjarne Christiansen med et enkelt. Assens fik reduceret når Glamsbjerg-spillerne et par
enkelte gange tog sig en lille pause. Assens-holdet gjorde ikke meget væsen af sig, og holdet
skal da helt anderledes op på mærkerne, såfremt de igennem deres spil skal bevare pladsen i rækken og samtidig være med til at styrke Assens serie 2 hold. Sejren blev på 3-2 til
Glamsbjerg.
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GIF-Middelfart

Kommunaltidende 21. maj 1980
Herre serie 3. Serie 3 mødte Middelfart. Holdet kom på en føring med 3-0 inden Middelfart fik reduceret til resultatet 3-2 til Glamsbjerg. Målscorer for Glamsbjerg var Henning
Abilstrup, Preben Seneca Jensen og Torben Nielsen (straffe).
Glamsbjergholdet spillede i hele 1. halvleg og de første 20 minutter i 2. halvleg som nogle
verdensmestre under ledelse af general WL. Men så slog manglende kondition igennem
og Middelfart overtog spillet, der til sidst udviklede sig til det helt store pres på Glamsbjerg-målet, der blev bombarderet i en uendelighed, og med det held for Glamsbjerg, at
bolden kun blev nettet 2 gange.

GIF-Dreslette

Kommunaltidende 21. maj 1980
Herre junior. Juniorholdet mødte i en pokalkamp Dreslette, der blev sendt hjem med et
nederlag på 5-0. Her var det mål fra Lars Peder Kjær, Carsten Jørgensen og Per Nielsen,
der bragte denne komfortable sejr i hus. Drengene spillede godt, og det selv om 5 af de
såkaldte »bedste« var på lejrskole. Virkelig nydelig fodbold.

Turup-GIF

Kommunaltidende 21. maj 1980
Herre serie IV b. Serie IV b var på aftenbesøg i Turup i sidste uge. Det blev til vestfynsk
rekord med en sejr på 25-0. Målscorere: Hele holdet. Næsten da + Bent Murer med 7.

GIF-Vissenbjerg

Kommunaltidende 21. maj 1980
Herre serie 2. Lørdag mødte Glamsbjerg i serie 2 Vissenbjerg. Det var bundopgøret i
denne kreds. Men det var ikke til at se, da de to hold gik i gang med 90 minutters spændingsfyldt spil på en bagende varm bane i Glamsdalen. Begge hold var klar over, at nu
skulle der sejr til for ikke at blive efterladt på sidstepladsen. Sejren gik til Vissenbjerg og
blev på 4-2. Det så ellers godt ud for Glamsbjerg i de første 40 minutter. Men så opstod der
en forsvars-fadæse. Vissenbjerg fik scoret. Det samme skete i halvlegens sidste minut. Efter
pausen lagde Glamsbjerg ud som lyn og torden og fik udlignet til 2-2 ved Svend Hansen
(på straffe) og Peder (Højrup) Nielsen efter et kæmpekiks af Peder Mortensen. Da der var
udlignet, var det som Glamsbjerg-spillerne tabte gejsten. De gik i stå og Vissenbjerg kunne næsten gebærde sig som de ville. Og det gjorde de ved at score i det 75. og 80. minut til
kampens resultat.
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Ullerslev-GIF

Kommunaltidende 21. maj 1980
Herre fynsserie. Fynsserieholdet var på besøg i Ullerslev, hvor holdet fik sig en lektion
i hvordan det går, når man ikke er indstillet på, at der skal kæmpes i hver kamp. Der var
gratister på holdet. Det er første gang, at det har skinnet igennem. Alle kan have en dårlig
dag. Men yde en indsats skal man, om den så er god eller dårlig, kommer så absolut i anden række. Kampen begyndte ellers med alle tiders chance, idet der med en lille smule held
kunne have været scoret allerede i det første minut. Det var P. V. Hansen, der var på færde.
Ullerslev scorede i det 19. minut til 1-0 og i det 30. minut til 2-0. Første halvlegs resultat.
Der havde stået Ullerslev på det meste af denne halvleg, men Glamsbjerg havde dog haft
enkelte angreb, som med lidt held kunne have givet bonus.
2. halvleg startede med et stort Glamsbjerg-pres. Ullerslev blev presset helt i bund og
Glamsbjerg havde flere farlige chancer, men ind ville bolden ikke. En hel del af spillet blev
dog tabt på grund af, at enkelte spillere dribler helt unødigt meget. Dejlige angreb ender
lige i modstanderne.
I det 25. minut af halvlegen fik Glamsbjerg endelig reduceret. På et hjørnespark fra Torben
Christensen var Niels Hansen på pletten med hovedet og dirigerede bolden i nettet. Nu
steg optimismen hos Glamsbjerg-spillerne. Der blev spillet virkelig godt fodbold indtil det
33. minut, så fik Ullerslev et kontranagreb ind. Det resulterede i en total udspilning af forsvaret, og der blev scoret til 3-1, så gik gassen af Glamsbjerg-ballonen, og Ullerslev kunne
kort før tid score til kampens resultat 4-1.
Nu er det ingen skam at tabe til et godt spillende hold, og det var Ullerslev, men det er en
skam at gå på banen uden fighter ånden på plads. Det var der enkelte Glamsbjerg-spillere
som gjorde. Skån jeres fans for det en anden gang.

Årslev-GIF

Kommunaltidende 28. maj 1980
Herre fynsserien. Det var noget af en overraskelse at Årslev i Fynsserien i fodbold kunne sende Glamsbjerg hjem med et nederlag på 2-1, men en virkelig god 1. halvleg var nok
til at sikre holdet en fortjent og tiltrængt sejr.
Der stod Årslev på det meste i de første 45 minutter. Holdet havde initiativet på midtbanen, og det faldt helt naturligt, at Peter Knudsen kunne score til 1-0 efter et kvarters spil.
Fem minutter før pausen blev det 2-0 på straffespark ved Niels Peter Jensen.
I 2. halvleg blev der vendt op og ned på det hele. Hvor Årslev havde været dominerende i
de første 45 minutter, var det nu Glamsbjerg, som viste de bedste takter. Allerede efte to
minutters spil headede Poul Verner Hansen bolden i nettet til 1-2, og så fik Glamsbjerg
travlt. Holdet pressede og pressede, men hver gang fik Årslev-spillerne afværget de farlige
situationer. Glamsbjerg forsøgte at finde Poul Verner Hansen med lange høje afleveringer,
men selv om han havde flere gode hovedstødsforsøg, blev det ved de 2-1 til Årslev.
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Ynglingeholdet til Norge

Kommunaltidende 28. maj 1980
I dagene 3.-8. juli deltager GIFs ynglingehold i en international turnering i Norge.
Turneringen afholdes i Horten. GIF ynglingene skal møde hold fra Holland, Vesttyskland
og Norge i den indledende turnering.
Førstepræmien i turneringen er 8 dages ophold i Holland.
Rejseleder er Karl Ove Markvardsen, der sammen med træneren Flemming Zachhau og
ynglingene glæder sig til turen, der er en fortsættelse af den tradition, der er i GIF for at et
ynglingehold hvert 2. år kommer udenlands.

Langeskov-GIF

Kommunaltidende 11. juni 1980
Dame fynsserien. Dame fynsserien løb ind i sæsonens andet nederlag. I en kamp hvor
intet, absolut intet, ville lykkes for GIF-pigerne imod Langeskov, blev det til et nederlag på
2-0. Den kamp skal hurtigst mulig glemmes.
Næste lørdag har holdet besøg af Bogense. Det skulle blive en overkommelig opgave, og en
sejr her bevarer positionen i toppen.

GIF-Sanderum

Kommunaltidende 11. juni 1980
Herre serie 2. Serie 2 mødte i Glamsdalen søndag formiddag et velspillende hold fra
Sanderum. For GIF-erne var det en enten eller kamp. Holdet skulle have point. Helst begge
to for at kunne bevare håbet om en forbliven i rækken. Det blev til en uafgjort kamp på 2-2,
og det efter at GIF havde været bagud med 2-0.
1. halvleg var i Sanderums regi, men da der i pausen blev rokeret om på spillepladserne bl.a. kom Svend Hansen igen tilbage som bagerste mand – var det som om holdet fik rigtig
fat i spillet, og målene kom da også. Og der var chancer til 4 mere, end der blev scoret, 1.
målscorer var Kurt Larsen, der prikkede en aflevering fra Lars Hansen i mål, kort tid efter
tog Claus Nielsen på en solotur igennem Sanderum-forsvaret og scorede til 2-2.
Synd for holdet, at der ikke blev scoret en enkelt gang mere på de utallige chancer der var i
anden halvleg – for holdets energi og totale fighterindsats berettigede til en sejr.
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B1909-GIF

Kommunaltidende 11. juni 1980
Herre fynsserien. Fynsserieholdet var på besøg i B 1909, hos holdet der topper Fynsserien. Der var spænding på, hvordan holdet ville kunne klare sig – ville der ske en vending.
Nu var det 4 kampe siden holdet havde sejret.
Det blev en ualmindelig velspillet kamp af meget stor karat. Begge holds forsvar var helt i
top. Alle angreb blev stoppet inden der kunne ske effektive afslutninger. At det var forsvarernes dag, kan også ses deraf, at man skulle helt hen i det 80. minut inden der blev scoret
– og da var det desværre »Krølle« som måtte ind og hente bolden. Det blev dog en »enlig
svale«, men det bevirkede, at B 1909 igen kunne trække sig ud af en kamp med 2 points, og
nu ligger suverænt i toppen.
Hos Glamsbjerg er det ikke just de lyseste udsigter til en sommerferie i toppen. Nu er der
kun kommet 1 point i 4 kampe. Godt at sæsonstarten var perfekt.
Træner Walther Richter er stadig tilfreds med spillerne. Han kunne dog godt tænke sig,
at en enkelt af stortalenterne ville smide lidt vægt, og derved igen komme op i de takter,
der skal til i topfodbold. Holdet som helhed er virkelig godt. Der er ingen svage punkter.
Det skal blive morsomt at se, hvem der skal på holdet efter sommerferien, idet Bo Bøje og
Casper Nielsen er rejst til udlandet. Men der går svære rygter om tilgang af et par angrebsspillere fra naboklubberne, spillere som så absolut vil kunn gøre sig gældende på holdet.

Fjordager-GIF

Kommunaltidende 18. juni 1980
Herre fynsserie. Inden Glamsbjerg i lørdags gik på banen i Fjordager, havde alle følelsen
af, at den kamp så absolut skulle vindes.
Den senere tids nederlag skulle stoppes. Der skulle points med hjem. Det kom der så sandelig også. Holdet kunne gå fra banen med en solid sejr på 5-0, efter en kamp, hvor der
aldrig var tvivl om udfaldet. Fra første minut til sidste fløjt var det tydeligt, at kampviljen
til sejr var hos Glasmbjergspillerne.
Fjordager fulgte godt med i hele første halvleg. Man skulle hen i det 35. minut før der belv
scoret. Det var Ivan Storm Hansen der udnyttede en misforståelse i Fjordagers forsvar, og
på en elegant måde omsatte han tilbuddet i mål.
Efter pausen kom der mere liv over Glamsbjerg. Og selv om Fjordager havde flere skud på
mål inden for rammerne, der alle blev klaret af John »Krølle« Nielsen med sikkerhed og
elegance, stod der Glamsbjerg over det hele.
Scoringen i 2. halvleg blev åbnet af Poul Verner Hansen, der i det 13. minut sendte et
langskud imod mål, målmanden gik fejl af bolden, og nu stod det 2-0.
Sejren var hjemme følte Glamsbjerg-tilskuerne. I det 23. minut blev det 3-0. Kurt Hansen
headede imellem Fjordagermålmandens hænder.
I det 35. minut scorede Ivan Storm Hansen igen efter et dejligt sologennembrud.
I det 36. minut driblede Mogens Larsen helt fra egen banehalvdel igennem og passerede
målmanden til den afsluttende scoring til kampens resultat 5-0.
Alle spillede godt i kampen, men som malurt kan der dog dryppes i bægeret, at Fjordagers
målmand ikke havde en god dag. Han var i sin svaghed direkte inpliceret i de 2 mål.
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Herre serie 2:
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