
Ljungby IF:s seniorlag anno 
2015. 

Fotbollssäsongen 2015 är Fotbollssäsongen 2015 är Fotbollssäsongen 2015 är Fotbollssäsongen 2015 är 
igång och som de flesta note-igång och som de flesta note-igång och som de flesta note-igång och som de flesta note-
rat så har det blivit en förhål-rat så har det blivit en förhål-rat så har det blivit en förhål-rat så har det blivit en förhål-
landevis tuff upptakt på såväl landevis tuff upptakt på såväl landevis tuff upptakt på såväl landevis tuff upptakt på såväl 
dam dam dam dam ----    som herrsidan.som herrsidan.som herrsidan.som herrsidan.    

En vinst på fyra försök på 
herrsidan och en vinst på tre 
försök på damsidan. Visst 
kunde seriespelet ha börjat 
bättre för våra seniorlag. Å 
andra sidan är vi bara i början 
på säsongen och mycket kan 
fortfarande förändras. Men 
vill man vara ett topplag så 

måste segrarna komma tidigt, 
inte minst för att locka publik 
till Lagavallen och därmed 
skapa stämning på läktarna. 
Till saken hör också att båda 
våra seniorlag har en låg me-
delålder och att vi är inne i en 
ganska tuff generationsväx-
ling. Det handlar om att bygga 
ett slagkraftigt lag på sikt och 
då måste vi ge våra unga 
spelare tid att växa in i kosty-
men.  Rom byggdes inte på 
en dag och så inte heller 

T u f f a  s e r i e u p p t a k t e r  

I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Tuffa upptakter 1 

Ny skadegörelse 1 

Sponsorfotboll igen 1 

Populär Kick Off 1 

Ljungby  IF tar över marknad 2 

Full fart på Dans Minne  2 

Kontaktuppgifter 2 
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S k a d e g ö r e l s e  p å  

L a g a v a l l e n  

I slutet av april var det dags I slutet av april var det dags I slutet av april var det dags I slutet av april var det dags 
igen. Än en gång drabbades igen. Än en gång drabbades igen. Än en gång drabbades igen. Än en gång drabbades 
Lagavallen av skadegörelse.  Lagavallen av skadegörelse.  Lagavallen av skadegörelse.  Lagavallen av skadegörelse.      

Lagavallen har under de sen-
aste åren drabbats av omfat-
tande skadegörelse. Om man 
räknar skadegörelsen i reda 
pengar så uppgår summan till 
dryga 100 000 kronor. 

- Man blir förbannad när saker 
inte får vara i fred, säger Lars-

Inge Lindberg. 

Den här gången handlade det 
om upp och ner vända blom-
krukor, en sönderslagen han-
dikappläktare, en söndersla-
gen kioskvagn tillhörande 
ungdomslagen och dessutom 
välta soptunnor med följd att 
skräp låg över hela anlägg-
ningen. Dessutom spritflaskor 
och muggar överallt. 

För tredje året i rad arrangerar För tredje året i rad arrangerar För tredje året i rad arrangerar För tredje året i rad arrangerar 
Ljungby IF Sponsorfotboll på Ljungby IF Sponsorfotboll på Ljungby IF Sponsorfotboll på Ljungby IF Sponsorfotboll på 
Lagavallen.Lagavallen.Lagavallen.Lagavallen.    

Electrolux vann 2013 och 
kombinationslaget Läkarhu-
set/Ljungby IF:s ungdomsle-
dare vann 2014. Nu har det 
blivit dags för ännu en fot-

Segrarlaget 2014. 

 

bollsturnering för våra spon-
sorer. Den här gången kom-
mer cupen att spelas en 
veckokväll i augusti månad 
och inbjudningar till våra 
sponsorer kommer att skickas 
ut inom en snar framtid. Vi 
hoppas på god uppslutning 
och en spännande cup 2015. 

I mitten av mars var det I mitten av mars var det I mitten av mars var det I mitten av mars var det 
dags för Kick Off för Ljungby dags för Kick Off för Ljungby dags för Kick Off för Ljungby dags för Kick Off för Ljungby 
IF:s ungdomsledare. IF:s ungdomsledare. IF:s ungdomsledare. IF:s ungdomsledare.     
Dryga 30-talet ledare sam-
lades i mars månad på 
Motell Ljungby för tradition-
ell Kick Off och genomgång 
av säsongen 2015. Kom-
munen informerade samti-
digt om Nya Lagavallen. 
Konferensen avslutades 
med mat och en trevlig tv-
kväll med Champions Lea-
gue då Chelsea mötte Paris 
SG.  

K i c k  

O f f  

Ljungby IF:s Kick Off 2015. 

D a g s  i g e n  f ö r  

S p o n s o r f o t b o l l  

Lars-Inge Lindberg konstaterar att  
Lagavallen än en gång haft besök av 
marodörer. Bild från Smålänningen. 

Ljungbys seniorlag har fått en ganska 
tuff säsongsinledning. Bilden kom-

mer från Smålänningen. 



Telefon: 0372-140 70 
E-post: ljungbyif@telia.com 
www.ljungbyif.nu 

L j u n g b y  I F  t a r  ö v e r  m a r k n a d e n  

Ljungby IF har vidgat vyerna och har Ljungby IF har vidgat vyerna och har Ljungby IF har vidgat vyerna och har Ljungby IF har vidgat vyerna och har 
numera tagit över regin vad gäller numera tagit över regin vad gäller numera tagit över regin vad gäller numera tagit över regin vad gäller 
Ljungby marknad. Ljungby marknad. Ljungby marknad. Ljungby marknad.     

Ljungby marknad har stolta anor och 
den har i många år drivits i Ljungby 
kommuns regi. Men sedan i våras är 
det Ljungby IF som ansvarar för ar-
rangemanget. Hos Ljungby IF är det 
Lars-Inge ”Mjukis” Lindberg som sit-
ter som spindeln i nätet. 

- Ersättningen för jobbet som vi läg-
ger ner går in på föreningens konto. 
Det är ytterligare ett sätt att finansi-

era vår verksamhet, konstaterar han. 

Insatsen kräver mycket arbete av de 
inblandade, men ”Mjukis” trivs med 
jobbet som arrangör.  

- Det är spännande att prata med 
knallarna och höra om deras liv som 
resande försäljare. Vissa av dem 
besöker upp till 40 marknader om 
året för att bedriva sin verksamhet. 

Knallarna som brukar besöka  
Ljungby kommer ofta långväga ifrån, i 
år från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

Drygt 400 ungdomsspelare, dubbla Drygt 400 ungdomsspelare, dubbla Drygt 400 ungdomsspelare, dubbla Drygt 400 ungdomsspelare, dubbla 
antalet vuxna åskådareoch därtill ett antalet vuxna åskådareoch därtill ett antalet vuxna åskådareoch därtill ett antalet vuxna åskådareoch därtill ett 
hundratal nyfikna. Dans Minne har hundratal nyfikna. Dans Minne har hundratal nyfikna. Dans Minne har hundratal nyfikna. Dans Minne har 
växt ut till en ungdomscup av stora växt ut till en ungdomscup av stora växt ut till en ungdomscup av stora växt ut till en ungdomscup av stora 
mått.mått.mått.mått.    

Ljungby IF har själva 27 ungdomslag i 
seriespel och det är i sig unikt. Före-
ningen är därmed en av Sydsveriges 
största fotbollsföreningar på ung-
domssidan. 

Andra helgen i april arrangerade före-
ningen, för tionde gången, den egna 

 

F u l l  f a r t  p å  D a n s  M i n n e  

Under söndagen var det killarnas tur 
att ta över ruljangsen, och här blev det 
precist lika tufft. Finalen fick avgöras 
via straffsparkar, där Växjö Norra drog 
det längsta strået mot Osby. 

Turneringen arrangeras årligen av 
Ljungby IF:s 11-årslag, vilka året efter 
således får chansen att själva delta i 
själva cupspelet. 

konstgräscupen Dans Minne för 12-
åringar. Och, som av en slump, var 
det hela 27 lag som var anmälda. 
Under dagarna två spelades det fot-
boll som aldrig förr på Lagavallens 
konstgräsplaner.  

Lördagen var vikt åt flickorna och här 
visade sig IFK Värnamo vara vassast. 
De besegrade Halmstadslaget Astrio 
med 5-2 i finalspelet.  

Ljungby IF jobbar sedan i våras med 
Ljungby marknad. Allt för att dryga ut 

kassan till sin verksamhet. 


