
 Ett flertal grannklubbar, spon-
sorer, jämte Ljungby kommun, 
fanns också på plats för att 
uppvakta och hylla jubilaren. 
Ljungby IF vill härmed fram-
föra ett hjärtligt tack till dem 
alla.  

Den 1 april 2014 fyllde Den 1 april 2014 fyllde Den 1 april 2014 fyllde Den 1 april 2014 fyllde 
Ljungby IF 100 år. Men hela Ljungby IF 100 år. Men hela Ljungby IF 100 år. Men hela Ljungby IF 100 år. Men hela 
2014 har varit ett enda jubile-2014 har varit ett enda jubile-2014 har varit ett enda jubile-2014 har varit ett enda jubile-
umsfirande. umsfirande. umsfirande. umsfirande.     

Ljungby IF:s 100-årsjubileum 
kulminerade den 1 november 
med en hejdundrande Jubile-
umsmottagning och en påföl-
jande Jubileumsårsfest. Un-
der Jubileumsmottagningen, 
där dryga 50-talet personer 
var inbjudna, uppvaktade 
Ljungby IF sina medlemmar 
och delade ut förtjänsttecken 
i såväl brons, som silver och 

guld. Smålands FF passade 
samtidigt på att uppvakta LIF 
med en glasskål från Orrefors 
samt förtjänsttecken i massor 
ti l l LIF:s medarbetare, 
Svenska FF uppvaktade i sin 
tur LIF med en förtjänstpla-
kett i silver samt förtjänst-
tecken till LIF:s ungdomsle-
dare och Smålands IF, repre-
senterat av Bodil Fager Ber-
gquist, överräckte en vacker 
glasskål till Ljungby IF som ett 
tack för 100 års arbete inom 
idrottens värld. 
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När den sista omgången 

av LIF-tipset 2014 avgjor-

des stod det klart att  det 

var Lasse Möller som tog 

hem slutsegern.  
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Efter nio raka säsonger i divis-Efter nio raka säsonger i divis-Efter nio raka säsonger i divis-Efter nio raka säsonger i divis-
ion 2 tog framgångarna stopp ion 2 tog framgångarna stopp ion 2 tog framgångarna stopp ion 2 tog framgångarna stopp 
för vårt herrlag. Säsongen för vårt herrlag. Säsongen för vårt herrlag. Säsongen för vårt herrlag. Säsongen 
2015 spelar LIF herr återigen i 2015 spelar LIF herr återigen i 2015 spelar LIF herr återigen i 2015 spelar LIF herr återigen i 
division 3. division 3. division 3. division 3.     

Hösten 2014 blev ett enda 
långt poängjagande för 
Ljungby IF:s herrlag och hop-
pet om nytt kontrakt levde in i 
det sista. Och även om det nu 
blev seger i serieepilogen så 

räckte det inte för att rädda 
kontraktet via ett negativt 
kvalspel. Degraderingen 
direkt ned i seriepyramiden 
stod klar sedan värste kon-
kurrenten, Nosaby IF, gripit 
det sista halmstråt och vun-
nit sin direkt avgörande 
seriematch i den absolut 
sista spelomgången av se-
rien. Därmed står det klart 
att det spelas division 3 

rade emellertid LIF-tjejerna 
kontraktet genom att de två 
avslutande omgångarna först 
besegra Asarum B med 4-2 
hemma på Lagavallen och 
sedan Alvesta med klara 5-1 
på bortaplan. De sex poängen 
räddade division 2 kontraktet. 

En stark avslutning med två En stark avslutning med två En stark avslutning med två En stark avslutning med två 
segrar i de sista två spelom-segrar i de sista två spelom-segrar i de sista två spelom-segrar i de sista två spelom-
gångarna räddade kvar gångarna räddade kvar gångarna räddade kvar gångarna räddade kvar 
Ljungbydamerna i division 2. Ljungbydamerna i division 2. Ljungbydamerna i division 2. Ljungbydamerna i division 2.     

Ljungbys fotbollsdamer levde 
farligt under hösten med end-
ast en inspelad poäng efter 
höstens sju första spelom-
gångar. I grevens stund säk-

Ljungbys fotbollsdamer säkrade kon-
traktet med kniven på strupen. 

fotboll på Lagavallen 2015. 

Ljungbys fotbollsherrar lyckades inte 
klara kontraktet med division 2 och 
spelar därför i division 3 nästa år. 
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När den sista omgången av LIFNär den sista omgången av LIFNär den sista omgången av LIFNär den sista omgången av LIF----tipset tipset tipset tipset 
2014 avgjordes stod det klart att  det 2014 avgjordes stod det klart att  det 2014 avgjordes stod det klart att  det 2014 avgjordes stod det klart att  det 
var Lasse Möller som tog hem slutse-var Lasse Möller som tog hem slutse-var Lasse Möller som tog hem slutse-var Lasse Möller som tog hem slutse-
gern. Han var ensam tippare på 15 gern. Han var ensam tippare på 15 gern. Han var ensam tippare på 15 gern. Han var ensam tippare på 15 
rätt av 21 möjliga.rätt av 21 möjliga.rätt av 21 möjliga.rätt av 21 möjliga. 

En tvåa och en trea utsågs givetvis 
också under hösten och här gratule-
rade vi Torbjörn Blomster och Birgitha 
Möller. Torbjörn slutade tvåa på 13 
rätt, medan Birgitha knep tredjeplat-
sen på 12 rätt och närmast antal 
tippade LIF-mål. Att det var kamp in i 
det sista råder det inget tvivel om. 

Hela nio tippare hade nämligen 12 
rätt och det blev, som föranats, en 
målskillnadsaffär. 

I övrigt från säsongens tipstävling 
kan vi bland annat konstatera att Jan 
Werner var den ende tippare som 
tippade exakt antal rätt gjorda LIF-
mål, 21 stycken, och att Ann-Louise 
Cederström slutade sist med sina 2 
rätt. Hon hamnar dock i fint sällskap 
med Bert-Johnny Åkesson (2013) 
samt Milo och Elin Johannesson 
(2012) som också innehaft denna 

plats under tidigare LIF-tips.  
Ljungby IF vill rikta sitt stora tack till 
samtliga deltagare i 2014 års LIF-tips. 
Ni har förgyllt tillvaron för både LIF 
och dess supporters. 

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

Januari månad är av tradition vikt för Januari månad är av tradition vikt för Januari månad är av tradition vikt för Januari månad är av tradition vikt för 
inomhusturnering Intersport Cup och  inomhusturnering Intersport Cup och  inomhusturnering Intersport Cup och  inomhusturnering Intersport Cup och  
2015 handlar det redan om cupav-2015 handlar det redan om cupav-2015 handlar det redan om cupav-2015 handlar det redan om cupav-
spark redan den 3 januari. spark redan den 3 januari. spark redan den 3 januari. spark redan den 3 januari.     

Sedan något år tillbaka har Intersport 
Cup flyttat från Sunnerbohov till 
varma och sköna Sunnerbohallen. 
Något som deltagande lag har upp-
skattat, inte minst med tanke på ska-
derisken som alltid är större i kyligare 
klimat. Under fjolåret försvarade 
Ljungby IF titeln, men vem som vinner 
cupen i år är en öppen historia.  

S n a r t  D a g s  i g e n  f ö r   

I n t e r s p o r t  C u p  

 

P r i s t a g a r e  p å  å r s f e s t e n  

 

Följande lag har i alla fall bestämt sig 
för att utmana oss om titeln; 
Hamneda GoIK, Ryssby IF, Lagans 
AIK, Agunnaryds IF, Kånna IF, Gud-
darps IF, Vapnö IF, Lidhults GoIF, 
Torpa IF, GoIF Ling, Angelstads IF, 
Simlångsdalens IF, Unnaryds GoIF, 
Göteryds BK och Hångers IF . 

Vem som står som slutsegrare i 
slutänden återstår att se, men tämli-
gen klart är att det kommer att bli en 
av de jämnaste cuperna någonsin.  

Famil-
jen 
Möller 
var 
fram-
gångs-
rika i 
LIF-
tipset. 

Lina 
Gasslan-
der blev 
förening-
ens bästa 
målskytt 
under 
2014. På 
13 mat-
cher 
svarade 
hon för 
12 mål i 
damla-
get. 

Lagkap-
ten Alice 
Sjöstrand 
utsågs till 
Mest 
Värde-
fulla 
Spelare i 
Ljungby 
IF:s 
damlag 
under 
säsong-
ens 
2014. 

Johan 
Frisk 
tilldela-
des  
Inters-
ports  pris 
som Mest 
Värde-
fulla 
Spelare i 
Ljungby 
IF under 
säsongen 
2014. 

I n b r o t t  

o r o a r  

Under året har Ljungby IF haft uppre-Under året har Ljungby IF haft uppre-Under året har Ljungby IF haft uppre-Under året har Ljungby IF haft uppre-
pade inbrott i kiosken på Lagavallen. pade inbrott i kiosken på Lagavallen. pade inbrott i kiosken på Lagavallen. pade inbrott i kiosken på Lagavallen. 
Senast hade tjuvarna klippt bort det 
skyddande järngallret och sedan kros-
sat rutorna för att ta sig in i kiosken.  


