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Fotbollssäsongen 2015 är till
ända och med facit i hand så
få den ges ett godkänt betyg..
Föreningens båda representationslag klarade nytt kontrakt, vilket var målsättningen.
En åttondeplats i den sydvästra fotbollstrean för herrarna och en sjundeplats i
den sydvästra damtvåan. Så
kan fotbollssäsongen 2015
kort och gott sammanfattas.
Förvisso finns det betydligt

ko n t r a k t

mer än så att berätta, men
det är knappast mer än så
som eftervärlden kommer att
minnas av den nyss avverkade säsongen.
Och det
finns väl ingen anledning att
vara missnöjd med detta,
båda representationslagen
förnyade sina kontrakt, vilket
var målsättningen när fotbollsåret 2015 drog igång.

på moset i årets säsong var
väl egentligen herrarnas unga
B-lag som vann sin serie.

Damernas unga B-lag slutade
på en sjundeplats i den sydvästra damtrean och gräddan

Den sista säsongen på gamla Lagavallen är avverkad.

2

E n n y
a r e n a
Nya Lagavallen beräknas
stå färdig till midsommar
2016. Men arbete att riva
den gamla anläggningen
pågår för fullt.
En ny läktare och hybridgräs på A-plan, samtidigt
som nytt konstgräs läggs på
B– och C-plan. Mycket arbete stundar för att förnya
Lagavallen och såväl entreprenörer som medlemmar
hoppas därför på en mild
vinter, vilket underlättar
arbetet på den nya anläggningen.

D r a g a n
Ljungby IF har skrivit kontrakt
med ny damtränare. Det är ett
namn som var välkänt och
uppskattat inom föreningen.
Efter sista seriematchen deklarerade Jerry Johansson att
han avslutar sitt uppdrag som
damtränare i Ljungby IF. Nu
kan vi avslöja hans efterträdare, det blir Dragan Culibrk
som kommer att träna
Ljungbydamerna under 2016.

n y

d a m t r ä n a r e

Dragan har stora meriter, så- .
väl som spelare som tränare.
Ljungbydamernas ledartrojka
2016 har emellertid fått fler
ansikten. Dragan kommer att
få tre assisterande tränare i
Anna Sandell, Toye Karlsson
och Anders Lindskog. Vidare
kommer Madeleine Henningsson att fortsätta som lagledare för damlaget.

L j u n g b y I F : s u n g d o m a r
av s l u t n i n g s r e s a
Drygt 250 fotbollsungdomar
med ledare reste under första
helgen i oktober till Helsingborg på en avslutningsresa för
säsongen 2015.
Målet för bussresan var Olympia och den allsvenska matchen mellan Helsingborg och
Elfsborg. Och då inte minst att

få se Ljungbysonen Rade
Prica i aktion i Helsingborgströjan.
Resan var mycket
uppskattade av såväl gammal
som ung, även om Rade tvingades utgå redan under första
halvlek på grund av en elak
sträckning.

Dragan
Culibrk
tar
över
tränarpi
skan
hos
LIF:s
damer.

p å

Ljungbysonen Rade Prica.

E w e r t

s k ä n k t e

Ljungby IF har mottagit ännu en fin
gåva från en av sina supporters. Tre
böcker som kommer att pryda sin
plats i klubbstugan.
Ljungby IF:s kansli fick under september besök av Ewert Sjöqvist, en hängiven LIF-supporter som brukar besöka Lagavallen för att se på fotboll.
Med sig hade han tre fantastiskt fina
böcker som han skänkte till LIF:s
boksamling. Det handlar om Strömbergs förlags Årets Fotboll 1956 och
1957. Dessutom, från samma förlag,

M å n g a

Årets Fotboll VM-året 1958. Tre fantastiska böcker på totalt över 1 200
sidor med massor av bilder, sluttabeller och innehållande en enorm
massa nostalgi. Ewert besökte själv
VM-arrangemanget i Sverige 1958
och såg då en av matcherna på Ullevi
i Göteborg. Han besökte även Tyskland under VM 1974 och såg då den
klassiska matchen mellan Sverige
och Polen. Ewert är själv före detta
fotbollsspelare, centerhalv, i Habo IF.
Han har också spelat bandy och
bordtennis genom åren och är en stor

p r i s e r

Under november månad hölls föreningens sedvanliga årsfest. Och i år
delades det ut priser och utmärkelser
utöver det vanliga.
Ljungby IF:s traditionella årsfest avverkades under november på Hotel
Terraza. Ett 70-tal personer fanns på
plats och bland dem ett flertal pristagare. Förutom de sedvanliga priserna
hade i år utdelningen av Dans Minnesstipendiaterna förlagts till årsfesten. Stipendierna tilldelades i år Ester
Zientara och Haris Hodzic, som verkat
i sann Dan Johanssonanda.
Under 2015 tilldelades dessutom
Ljungby IF fyra individuella stipendier
från Lions Club i Ljungby. Tre av
dessa tilldelades
ungdomar som
visat en sann och äkta kamrat– och
föreningsanda. Trion har åtagit sig
alla uppdrag där föreningen inte kan
lösa domarfrågan på traditionellt sätt
och vid alla panikartade tillfällen som
kan uppstå i samband med sena
domaråterbud. Namnen på dessa
vardagshjältar är Maja Nyberg, Olle
Salomonsson och Gustav Svensson.
Det fjärde Lionsstipendiet tilldelades
trotjänaren Conny Johansson som
under 33 års tid arbetat ideellt med
ungdomar inom Ljungby IF. Här kan
tilläggas att Conny fortfarande är
aktiv inom ungdomsleden i LIF.
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r a r i t e t e r

p å

sportentusiast.
Ljungby IF tackar ödmjukt för
gåvan.

Ewert Sjöqvist
besökte Ljungby
IF:s kansli och
överräckte tre
fina böcker från
Strömbergs
förlag.

å r s f e s t e n

Övriga priser som delades ut var
bronsnålar till spelarna Elvira Henningsson och David Rundberg som
spelat minst 100 matcher för föreningen, silvernål till Philip Persson
som spelat 200 matcher samt guldnål till Linus Rosholm som nu har
spelat 302 matcher för Ljungby IF.

laget. På Juniorsidan lystrade skyttekungen till namnet Ali Hosseini.

Linus
Rosholm
har
nu
spelat
över
300
matcher
för
LIF.

Anna
Sandell
utsågs
till
damlagets
mest
värdefulla
spelare
2015.

Skyttekungar och skyttedrottningar
hedrades likaså. Lina Gasslander
vann den interna skytteligan i damernas A-lag och Emilia Culibrk vann
densamma i damernas B-lag.
På herrsidan vanns skytteligan i Alaget av Adis Hodzic, medan Linus
Strömgren var bäste målskytt i B–

Det fanns också utmärkelser på seniorsidan till lagets mest värdefulla spelare. Hos damerna gick priset till Anna
Sandell, medan samma pris på herrsidan tilldelades Johan Karlsson.

Årsfestens sista, och kanske mest
prestigefyllda pris, Årets eldsjäl, tillföll
Dragan Culibrk ”som alltid förmedlar
glädje och arrangemang i sitt breda
ledarskap. En ledare som finns där i
vått och torrt för den enskilde individen och som genom åren har gjort
Lagavallen till sitt andra hem.”
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