
Starkt dock med tanke på 
förutsättningarna, laget spe-
lade turneringens första 
match redan klockan 9.00 
och avslutade med turnering-
ens 48:e och sista match 
klockan 21.00.  

Det blev i slutänden arran-Det blev i slutänden arran-Det blev i slutänden arran-Det blev i slutänden arran-
görsföreningen Ljungby IF görsföreningen Ljungby IF görsföreningen Ljungby IF görsföreningen Ljungby IF 
som tog sin tredje raka mäs-som tog sin tredje raka mäs-som tog sin tredje raka mäs-som tog sin tredje raka mäs-
tartitel när Intersport Cup av tartitel när Intersport Cup av tartitel när Intersport Cup av tartitel när Intersport Cup av 
årgång 2015 avgjordes. Men årgång 2015 avgjordes. Men årgång 2015 avgjordes. Men årgång 2015 avgjordes. Men 
vägen dit var stapplande och vägen dit var stapplande och vägen dit var stapplande och vägen dit var stapplande och 
överraskningarna i årets cup-överraskningarna i årets cup-överraskningarna i årets cup-överraskningarna i årets cup-
upplaga många. upplaga många. upplaga många. upplaga många.     

Guddarp och LIF spelade 
själva finalen i årets cupupp-
laga, sedan Ryssby och Sim-
långsdalen eliminerats i semi-
finalerna. Finalen blev en 
spännande historia där Gud-

darp ganska tidigt tog led-
ningen i matchen. Ljungbyla-
get malde dock på och, ta-
lande för hela deras dag, så 
spelade de bättre och bättre 
ju längre tiden led. Innan 
matchtiden var till ända hade 
de både kvitterat och tagit 
ledningen, en ledning som 
Guddarp sedan aldrig kunde 
hota. Laget tog därmed sin 
tredje raka cuptitel, trots att 
laget inledde förvånansvärt 
blekt under förmiddagen. 
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N U M R E T :  

Herrarna cupsegrare igen 1 

Ahl är tillbaka som tränare 1 

Jerry ny damtränare 1 

Linnea i landslaget 2 

Lagbygge hos herrarna 2 

Dans Minne jubilerar 2 

Uppskattad julfika 2 
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Inför 2015 har herrarna ge-Inför 2015 har herrarna ge-Inför 2015 har herrarna ge-Inför 2015 har herrarna ge-
nomfört skifte på tränarpos-nomfört skifte på tränarpos-nomfört skifte på tränarpos-nomfört skifte på tränarpos-
ten. Sedan nyår är det Roger ten. Sedan nyår är det Roger ten. Sedan nyår är det Roger ten. Sedan nyår är det Roger 
Ahl som leder herrarnas fram-Ahl som leder herrarnas fram-Ahl som leder herrarnas fram-Ahl som leder herrarnas fram-
fart på fotbollsplanen.  fart på fotbollsplanen.  fart på fotbollsplanen.  fart på fotbollsplanen.      

Roger Ahl är knappast någon 
okänd person i Ljungbykret-
sar. Efter åtta säsonger som 
målsprutande spelare i LIF 
och därtill fem år som tränare 
i föreningen är en närmare 

presentation knappast nöd-
vändig. Under sin förra sejour i 
Ljungby IF förde han upp her-
rarna i division 2 och  där har 
de legat sedan dess. 

Nu får han emellertid börja om 
i division 3 igen, med ett till 
största delen helt nytt lag. 
Återväxten i LIF är emellertid 
god och många yngre spelare 
kommer att få chans att visa 

Ljungby IF har gjort klart med Ljungby IF har gjort klart med Ljungby IF har gjort klart med Ljungby IF har gjort klart med 
ny fotbollstränare på damsi-ny fotbollstränare på damsi-ny fotbollstränare på damsi-ny fotbollstränare på damsi-
dan. Det handlar om en ruti-dan. Det handlar om en ruti-dan. Det handlar om en ruti-dan. Det handlar om en ruti-
nerad kille från de egna le-nerad kille från de egna le-nerad kille från de egna le-nerad kille från de egna le-
den, en kille med ett stort LIFden, en kille med ett stort LIFden, en kille med ett stort LIFden, en kille med ett stort LIF----
hjärta. hjärta. hjärta. hjärta.     

Säsongen 2015 är det rutine-
rade Jerry Johansson som har  

Roger Ahl är tillbaka i Ljungby IF. 

Jerry Johansson. 

upp vad de går för under Ro-
ger Ahls ledning. Säsongen 
2015 kommer därför att bli 
spännande, inte minst med 
tanke på alla nya lag i serien. 

 

 

 

 

huvudansvaret för damfotbol-
len inom Ljungby IF.      

Jerry, själv före detta fotbolls-
spelare, har en gedigen fot-
bollsbakgrund inom LIF, och 
inom damfotbollen är han en 
välkänd kraft. Under 2013 var 
han ansvarig för Dam B och 

under förra 
s ä s o n g e n  
var Jerry 
assisteran-
de tränare 
hos Dam A. 

Grattis säger vi till Linnea Grattis säger vi till Linnea Grattis säger vi till Linnea Grattis säger vi till Linnea 
Aronsson som tagits ut till Aronsson som tagits ut till Aronsson som tagits ut till Aronsson som tagits ut till 
Svenska FF:s landslagslä-Svenska FF:s landslagslä-Svenska FF:s landslagslä-Svenska FF:s landslagslä-
ger för F17/98 på Bosön ger för F17/98 på Bosön ger för F17/98 på Bosön ger för F17/98 på Bosön 
18181818----22 februari 2015. 22 februari 2015. 22 februari 2015. 22 februari 2015.     
Förbundskapten Yvonne 
Ekroth tagit ut en trupp på 
32 spelare och en av dessa 
ä r  d e n  t a l a n g f u l l a 
Ljungbytjejen Linnea Arons-
son.  

B l å - G u l  

L i n n e a  

Linnea Aronsson.. 

J e r r y  n y  d a m t r ä n a r e  
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L a g b y g g e  h o s  h e r r a r n a  

Det blir stora förändringar i Ljungby Det blir stora förändringar i Ljungby Det blir stora förändringar i Ljungby Det blir stora förändringar i Ljungby 
IF:s AIF:s AIF:s AIF:s A----trupp 2015. Ett flertal herrspe-trupp 2015. Ett flertal herrspe-trupp 2015. Ett flertal herrspe-trupp 2015. Ett flertal herrspe-
lare lämnar föreningen av olika an-lare lämnar föreningen av olika an-lare lämnar föreningen av olika an-lare lämnar föreningen av olika an-
ledningar. ledningar. ledningar. ledningar.     

Uppflyttning från de egna leden och 
ett nära samarbete med IFK Värnamo 
ska ge Ljungby IF ett slagkraftigt lag-
bygge säsongen 2015. Många spe-
lare har nämligen valt att inte för-
länga sitt kontrakt med Ljungby IF. 

- Några saknar ambition och vill spela 
lägre ner i seriesystemet och andra 
byter klubb eller slutar på grund av 

tidsbrist för att hinna med skola eller 
arbete, konstaterar tränare Roger Ahl 
som fortsätter: 

- Sedan går det inte att komma ifrån 
att pengar har en betydelse. LIF är 
inte intresserade av att betala pengar 
för att man spelar fotboll i klubben. 
Det ska vara en ambition att utveck-
las som spelare som får en spelare 
att välja LIF. För spelare som vill ut-
vecklas och sedan gå vidare i karriä-
ren vill vi erbjuda ett bra alternativ i 
Ljungby IF.  

Klart är att följande spelare försvin-
ner: Fredrik Modigh, Mario Delic, 
Jacob Gustafsson, Victor Nilsson, Filip 
Gustavsson, David Nilsson, Victor 
Palmqvist, Olle Beide, Morgan Ström, 
Robin Fritzell, Gazza Xhemajli, Henrik 
Käck, Johan Frisk, Armin Muratovic, 
Simon Lundin och Linus Rosholm. 

- Det har också tillkommit ett par spe-
lare efter utlåning. Det är Andreé 
Balczar och Sebastian Olsson som är 
tillbaka, rapporterar tränare Ahl.  

  

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

Dans Minne spelas årligen i april må-Dans Minne spelas årligen i april må-Dans Minne spelas årligen i april må-Dans Minne spelas årligen i april må-
nad och snart är det dags igen. Och i nad och snart är det dags igen. Och i nad och snart är det dags igen. Och i nad och snart är det dags igen. Och i 
år jubilerar dessutom konstgräscupen år jubilerar dessutom konstgräscupen år jubilerar dessutom konstgräscupen år jubilerar dessutom konstgräscupen 
på Lagavallen. Det är nämligen den på Lagavallen. Det är nämligen den på Lagavallen. Det är nämligen den på Lagavallen. Det är nämligen den 
tionde upplagan som går av stapeln. tionde upplagan som går av stapeln. tionde upplagan som går av stapeln. tionde upplagan som går av stapeln.     

För tio år sedan spelades den första 
cupupplagan på Lagavallens kons-
gräs och konceptet har i princip varit 
detsamma genom åren. Cupen är 
namngiven efter den, i en trafiko-
lycka, så tragiskt bortgångne Dan 
Johansson, en ung man med ett stort 
LIF-hjärta.  

 

D a n s  m i n n e  J u b i l e r a r  

 

U p p s k a t t a d  j u l f i k a  

Tjugotalet trotjänare samlades i Tjugotalet trotjänare samlades i Tjugotalet trotjänare samlades i Tjugotalet trotjänare samlades i 
klubbstugan för en stunds trevlig klubbstugan för en stunds trevlig klubbstugan för en stunds trevlig klubbstugan för en stunds trevlig 
samvaro och traditionsenlig julfika.samvaro och traditionsenlig julfika.samvaro och traditionsenlig julfika.samvaro och traditionsenlig julfika.   

Julfikat i Ljungby IF:s klubbstuga är 
alltid lika uppskattat och välkommet 
för Ljungby IF:s eldsjälar. I år bjöds 
det på lussekatter och pepparkaka 
innan ordförande Mats Berglund pas-
sade på att tacka alla för året som 
gått och samtidigt sia lite om framti-
den. Förutom lussebullar och annat 
gott blev det många goda skratt innan 
trotjänarna mottog en blomma som 
tack för sina fina insatser under året.  

D a m e r n a  i  D a m e r n a  i  D a m e r n a  i  D a m e r n a  i  

S ö d r a  t v å a nS ö d r a  t v å a nS ö d r a  t v å a nS ö d r a  t v å a n     Pojksidan är redan fulltecknad och det 
innebär 16 pigga ungdomslag som 
under söndagen den 12 april ska göra 
upp om cupmästartiteln. 

På flicksidan återfinns i dagsläget nio 
anmälda lag, men föreningen hoppas 
kunna fylla på antalet lag till 16 även 
här. Flickorna spelar sin cup under 
lördagen den 11 april och under båda 
dagarna är det Lagavallens konstgräs 
som gäller. Åldern på cupdeltagarna är 
12 år, medan det är LIF:s 11-åringar 
som årligen arrangerar cupen. 

 

Ljungby IF:s julfika är alltid lika uppskattad. 


