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Glamsbjergs serie 2 hold stod 
for en af overraskelserne i 
DBUs landspokalturnering ved 
at sikre sig videre deltagelse 
med en 2-1 serjr over Åbenrås 
3. divisions mandskab. Sejren 
blev tilmed hentet i Åbenrå, 
men det var ikke at se på tilsku-
erpladserne, hvor Glamsbjergs 
tilhængere udgjorde halvdelen 
af de omkring 325 tilskuere, og 
som et ekstra plus kan det un-
dertippede hold glæde sig over, 
at sejren var fuldt fortjent. 
Kurt Hansen sørgede for en 
fynsk 1-0 føring 3 minutter før 
pausen, da han headede ind, 
efter at en hjørnesparkbold var 
blevet snittet videre til ham af 
Per Jacobsen. Blot tre minutter 
efter halvlegen var Per Jacob-
sen tæt ved at øge, men måtte 
se bolden tage indersiden af 
stolpen og gå i spil igen.
I stedet blev det Torben Han-
sen, der bragte Glamsbjerg på 

Det var Glamsbjergs kamp
2-0 efter 61 minutters 
spil på straffespark. 
Peter Nielsen blev 
spillet fri med en 
lang aflevering, men 
blev fældet af Åben-
rås back John Sø-
rensen, da han tog 
et langt træk ind i 
straffesparkfeltet.
Åbenrås stopper 
Jens Peter Boe 
skabte spænding 
om udfaldet, da 
han et kvarter før 
tid reducerede på 
et flot skud efter 
at Niels Peter 
Therkelsen hav-
de headet en 
hjørnesparks-
bold videre. Det 
betød et større  Åbenråpres på 
Glamsbjergs mål, men kun med 
en enkelt chance som udbytte: 
Niels Peter Therkelsen flugtede 
tæt over mål ti minutter før tid.
Det sidste kvarter var kende-

tegnende for kampen. Åbenrå 
havde det meste spil især i før-
ste halvleg, men det blev til for-
holdsvis få nærgående forsøg, 
som Preben Jacobsen sikkert 

tog sig af. 
Og mens Åbenrå 
aldrig rigtig kom 
igang, var der helt 
anderledes snit over 
Glamsbjergs spil. 
Holdet havde ikke 
så mange chancer, 
men langt de far-
ligste, og der blev 
spillet virkelig klogt 
over hele linien, og 
en hel del bedre end 
serie 2-niveau. Det 
var Åbenrå til gen-
gæld ved at komme 
ned på, og fulgte 
dermed traditioner-
ne fra de foregåen-
de år ved at blive 
sendt tidligt ud af 
landspokalturne-
ringen.

Holdet fotograferet før kampen. Bagerst: Jens Petersen, Torben Hansen, Ebbe Naamansen, Kurt 
Hansen, Preben Hjorth, Ole Hansen, Bruno Hansen, Ole Hjorth.
Forrest: Preben Jacobsen, Peter Højrup, Peter Nielsen, Wilhelm Lindeloff, Arnt Eriksen, Per 
Jacobsen.

Spillere og tilskuere på hjem fra succes’en i Åbenrå.


