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Ovisst kval för herrarna
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Ljungbydamerna
seriesegrare
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Lindvalls cupmästare
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Inomhusfotboll

1

Så kvalar herrarna
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En fantastisk
Ungdomskommitté
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Torsdagsklubben en succé
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I n o m h u s
f o t b o l l
Vintern står för dörren och
fotbollen kommer för en tid
att flytta inomhus. Men
tävlingar blir det trots detta,
inte minst med vår egen
Intersport Maxi cup.
Snart är det dags igen för
vår populära inomhusfotboll, Intersport Maxi cup.
Söndagen den 7 januari
2018 spelas den 35:e upplagan av cupen i Sunnerbohallen, Ljungby. De senaste
åren har det varit Ljungby IF
förunnat att lägga beslag på
slutsegern, men handen på
hjärtat har det varit de små
marginalerna som har avgjort denna traditionella
cup. Ljungby IF har som
traditionen bjuder två lag i
årets cupupplaga, ett seniorlag och ett juniorlag. Inbjudningar till andra klubbar har gått ut och föreningen hoppas kunna fylla på
med ytterligare 18 lag.
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Det blir en lång höst för
Ljungbys IF:s fotbollsherrar.
Efter en tung höst undvek vi
direkt nedflyttning men ett
ovisst kval väntar nu under
oktober månad.
Tio hopspelade poäng sedan
sommaruppehållet räckte
inte för att säkra kontraktet i
fotbollstrean, detta trots hela
30 hopspelade seriepoäng.
Det hela slutade i en målskillnadsaffär där vi dessvärre
drog det kortaste strået och
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därför får lita oss till kvalspelad för att överleva i division
3. Såväl Gransholm som Ronneby slutade på samma seriepoäng som Ljungby men
båda hade plus 8 i målskillnad, medan LIF endast hade
plus 3. Positivt är dock att LIF
fick en seger i den sista seriematchen mot Rydaholm, vilket ger positiva signaler inför
spelet i kvalserien.
Mer information om kvalet
och dess förutsättningar hit-

Nu vankas det kvalspel på hybridplanen på Lagavallen Ljungby.

tar du på sidan 2 i vårt nyhetsbrev.

L j u n g by d a m e r n a
s e r i e s e g r a r e
Målsättningen var inledningsvis topp 4, men ändrades
under sommaren till topp 2.
Det blev slutligen topp 1.
Efter en formidabel fotbollssäsong kunde vårt damlag i seriens sista spelomgången triumfera och via en säker 6-0
seger på bortaplan mot Bor
spela hem seriesegern. Laget
förlorade bara två matcher på

Ljungbys fotbollstjejer blev seriesegrare i
division 3 Västra 2017.

hela säsongen, båda i inledningen på hösten, men
de visade sig i slutändan
ändå vara starkast och
bäst när det väl gällde. Det
unga damlaget visade sig
också ha nerver av stål i
avgörandets ögonblick och
de darrade aldrig på manschetten när det krävdes
seger i säsongens sista
drabbning.

L i n d va l l s C h a r k va n n
S p o n s o r c u p e n
Årets sponsorfotboll blev en
het historia och det bjöds på
väldigt många fina matcher.
Totalt 12 lag var anmälda till
cupspelet som därmed blev
det största i cupens femåriga
historia. Många jämna matcher spelades innan det blev
dags för semifinalerna som

vanns av Ohlsson Rör och
Lindvalls Chark. I båda fallet
handlade det dock om uddamålssegrar mot Smålands
Måleri respektive Emballator
Lagan Plast. I själva finalen
visade sig emellertid
Lindvalls Chark aningen starkare än sina motståndare och
slutresultatet skrevs till 3-1.

Lindvalls Chark vann den femte upplagan av Sponsorcupen .
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Totalt 48 lag i Sverige spelar under
oktober månad fotbollskval till division 3. I slutänden är det endast 15 av
dem som får kontrakt med fotbollstrean och förhoppningsvis är Ljungby
IF ett av dem.
I Ljungby IF:s kvalgrupp väntar tre
tuffa utmanare från fotbollsfyran på
oss och de vill inget hellre än att lura
av oss platsen i trean. Lagen det
handlar om är Karlskrona UF, Sandsbro AIK och IFK Grimslöv/Västra Tor-
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sås. De fyra lagen möts i en serie
med enkelmöten och för LIF:s del
innebär det två hemmamatcher, men
vi inleder kvalspelet med bortamatch
mot IFK Grimslöv/Västra Torsås.
Kvalgruppssegraren, plus de tre
bästa tvåorna i de tolv olika kvalgrupperna i Sverige kommer därefter att
spela division 3 fotboll på sina arenor
under 2018. Det enda som räknas är
därför att vinna kvalgruppen om man
vill vara definitivt säker på nytt kon-

fa n ta s t i s k

Bollvagnarna på plats i vårt förråd.

Thorme, konstruerat fyra bollvagnar
som ska underlätta transporten av

To r s d a g s k l u b b e n
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träningsmaterial till och från dessa
planer.
Vagnarna har en lucka på kortsidan så
att man enkelt kan släppa ut bollarna,
samt krokar där västarna ska hänga.
Första lag på respektive träningsplan
plockar ut vagnarna och sista lag på
respektive träningsplan plockar in
dem. Enkelt och genialt. Vi sänder
samtidigt ett stort tack till Silverstone
och XL-Bygg för sponsring av material
till dessa vagnar som underlättar arbetet för våra hundratals ideellt arbetande ledare.
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Under säsongen 2017 har föreningen
haft en öppen dag på klubbstugan
där supporters och daglediga kunnat
träffas, prata fotboll och fika.
Träffarna har döpts till Torsdagsklubben och de har varit mycket uppskattade. Förutom fika och fotbollssnack
har det bjudits på föreläsningar av
olika slag. Föreningens ordförande,
Mats Berglund, har pratat om hur det
var under 1980-talet, då han var arrangör för flera fotbollsresor till England och hur engelska föreningar lade
sina träningsläger till Sverige och då
gärna besökte Ljungby på sin försä-

trakt i förbundsserien nästa säsong.

u n g d o m s ko m m i t t é

Problem är till för att lösas och vår
fantastiska Ungdomskommitté tog
sommaren till hjälp när det gällde att
hitta konstruktiva lösningar.
Lagavallen Ljungby sträcker sig över
ett stort område och alla ledare som
har träningar borta på naturgräsplanerna D, E och F vet att det är mycket
bärande och kånkande med material
på grund av det långa avståndet
mellan bollförråd och planer. Under
året har emellertid vår Ungdomskommitté, under ledning av Markel

Kval innebär vinna eller försvinna .

Föreläsning på Torsdagsklubben.

song. Vidare har föreningens tränare,
Roger Ahl, besökt Torsdagsklubben

s u c c é

och berättat om sitt arbete som tränare. Han tog upp de glädjeämnen
som en tränare har, men också de
besvärligheter och motgångar man
som tränare möter. Föreläsningen var
mycket uppskattad. Under hösten har
Torsdagsklubben också bjudits på ett
studiebesök i Värnamo där en match i
Superettan mellan IFK Värnamo och
GAIS avnjöts. De fick se ett hemmalag
som vann rättvist med 2-0 och kunde
också konstatera att tempo och passningsspel skiljer sig avsevärt mellan
Superettan och division 3. Torsdagsklubben har träffar varannan vecka.
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