
I finalen ställdes LIF mot Gud-
darps IF som slogs tillbaka 
med siffrorna 2-0 och därmed 
var den andra raka segern i 
den egna cupen ett faktum. 

Lagans AIK knep tredjeplat-
sen i den populära cupen 
genom att besegra Agunna-
ryds IF, dock först efter  en 
spännande och oviss för-
längning. 

Cup är cup och vad som helst Cup är cup och vad som helst Cup är cup och vad som helst Cup är cup och vad som helst 
kan hända. Men herrlaget kan hända. Men herrlaget kan hända. Men herrlaget kan hända. Men herrlaget 
stod pall och spelade hem stod pall och spelade hem stod pall och spelade hem stod pall och spelade hem 
Intersport Cup för andra året i Intersport Cup för andra året i Intersport Cup för andra året i Intersport Cup för andra året i 
rad.rad.rad.rad.    

När den 31:a upplagan av 
Intersport Cup avgjordes i 
Sunnerbohallen var det 20 
lag som gjorde upp om titeln, 
bland dem titelförsvarande 
Ljungby IF. 

Och regerande mästarna 
gjorde ingen besviken, fak-

tum är att de gick genom 
turneringen med idel segrar 
och den sagolika målskillna-
den 16-0. 

För andra året i rad stod LIF som 
slutsegrare i Intersport Cup. 

S e g e r  i  i n t e r s p o r t  c u p  
S Ä R S K I L T  
I N T R E S -

S A N T A  A R -
T I K L A R :  

Ny tränare för damerna. Ny tränare för damerna. Ny tränare för damerna. Ny tränare för damerna.     

Damlaget har fått en ny 

tränarröst att lystra till. 

Det handlar om en ny-

gammal och populär 

tränare.  

Nu digitaliseras LIF.     Nu digitaliseras LIF.     Nu digitaliseras LIF.     Nu digitaliseras LIF.         

Nu digitaliseras Ljungby 

IF:s historiska arkiv. Hela 

100 år ska  räddas åt 

eftervärlden. 

P98 spelade DMP98 spelade DMP98 spelade DMP98 spelade DM----final. final. final. final. 

Lag P98 svarade för en 

heroisk insats när man 

mötte Kalmar FF i Små-

lands DM-final.  

I  D E T  H Ä R  
N U M R E T :  

Herrarna cupsegrare 1 

Winquist ny damtränare 1 

P98 i DM-final 1 

Digitalisering pågår 2 

Dans Minne i april 2 

Uppskattad julfika 2 
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W i n q u i s t  n y  d a m t r ä n a r e  
Damlaget har fått en ny slav-Damlaget har fått en ny slav-Damlaget har fått en ny slav-Damlaget har fått en ny slav-
drivare. Det handlar om popu-drivare. Det handlar om popu-drivare. Det handlar om popu-drivare. Det handlar om popu-
läre Jan Winquist som under läre Jan Winquist som under läre Jan Winquist som under läre Jan Winquist som under 
2014 tar över huvudansvaret 2014 tar över huvudansvaret 2014 tar över huvudansvaret 2014 tar över huvudansvaret 
för damlaget för damlaget för damlaget för damlaget     

Efter två år med Daniel Sjö-
strand vid rodret har damlaget 
nu fått en ny tränare i form av 
Jan Winquist. Jan är  långt 
ifrån någon okänd röst i LIF 
och han återfanns redan förra 

säsongen som assisterande 
tränare i laget. Han har dessu-
tom ett flertal år som ung-
domsledare inom föreningen, 
såväl på flicksidan som på 
pojksidan. 

- Jag tycker att det är så  roligt 
att vara på Lagavallen,  
både som tränare och som  
åskådare, säger den nye trä-
naren. 

Ny trä-
nare för 
damla-
get är 
Jan 
Winqust. 

svarade för en strålande 
insats, även om det nu 
inte räckte hela vägen. 
Med fyra minuter kvar av 
matchen gjorde gästerna 
2-1 och avgick därmed 
med segern.  LIF föll dock 
med flaggan i topp och 
ska ha all heder för sin 
insats. 

LIF:s lag P98 spelade under LIF:s lag P98 spelade under LIF:s lag P98 spelade under LIF:s lag P98 spelade under 
hösten DMhösten DMhösten DMhösten DM----final på Lagaval-final på Lagaval-final på Lagaval-final på Lagaval-
len. Motståndare var all-len. Motståndare var all-len. Motståndare var all-len. Motståndare var all-
svenska Kalmar FF.svenska Kalmar FF.svenska Kalmar FF.svenska Kalmar FF.    

Sent under oktober månad 
spelade P98 DM-final mot 
Kalmar FF. Cirka 250 perso-
ner kom till Lagavallen för att 
stötta LIF-grabbarna som 

Laget som kom tvåa i DM 2013. 



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

D i g i t a l i s e r i n g  p å g å r  
Under 2014 fyller Ljungby IF 100 år. Under 2014 fyller Ljungby IF 100 år. Under 2014 fyller Ljungby IF 100 år. Under 2014 fyller Ljungby IF 100 år. 
Lagom till jubiléet jobbar man hårt för Lagom till jubiléet jobbar man hårt för Lagom till jubiléet jobbar man hårt för Lagom till jubiléet jobbar man hårt för 
att digitalisera föreningens skrifter att digitalisera föreningens skrifter att digitalisera föreningens skrifter att digitalisera föreningens skrifter 
och bilder.och bilder.och bilder.och bilder.    

Den första april är inget aprilskämt 
hos Ljungby IF. Det är en högst allvar-
sam dag, speciellt i år. Det är nämli-
gen då som LIF firar sin 100:e födel-
sedag och det kommer föreningen 
givetvis att fira på många sätt under 
året. En jubiléumsgrupp arbetar med 
festligheterna som kommer att ske, 
men på kansliet arbetar man också 

hårt med något betydligt allvarligare. 
Man digitaliserar nämligen urklipp 
och foton från 100 år och detta krä-
ver givetvis både tid och varsamhet.  
Stor hjälp med detta har föreningen 
av Eva Gustafsson som under hela 
året kommer att jobba med digitali-
sering av LIF-skatterna. 

- Det handlar om en kulturskatt, sä-
ger LIF:s ordförande Mats Berglund. 

När digitaliseringen väl är gjord kom-
mer originalhandlingarna att förflytt-
tas till kommunens arkiv för förva-

ring. I klubbstugan kommer endast 
kopior av originalen att förvaras. 

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

I april spelas den nionde upplagan av I april spelas den nionde upplagan av I april spelas den nionde upplagan av I april spelas den nionde upplagan av 
Ljungby IF:s konstgräscup Dans Ljungby IF:s konstgräscup Dans Ljungby IF:s konstgräscup Dans Ljungby IF:s konstgräscup Dans 
Minne. Intresset har varit bra och Minne. Intresset har varit bra och Minne. Intresset har varit bra och Minne. Intresset har varit bra och 
cupen är redan nu delvis fullbelagd.cupen är redan nu delvis fullbelagd.cupen är redan nu delvis fullbelagd.cupen är redan nu delvis fullbelagd.    

Att spela en fotbollscup utomhus i 
april månad har sina sidor. Det kan 
vara alldeles underbart vårväder och 
det kan vara rena vintervädret med 
snö och blåst. Men efter åtta år så 
avskräcker det ingalunda Ljungby IF, 
de har upplevt alla tänkbara väder 
genom åren. Som tur är verkar det 
inte avskräcka deltagarna heller.   

 

D a n s  m i n n e  s p e l a s  i  a p r i l  

 

U p p s k a t t a d  j u l f i k a  
Dryga dussinet personer kom till Dryga dussinet personer kom till Dryga dussinet personer kom till Dryga dussinet personer kom till 
Ljungby IF:s klubbstuga för att Ljungby IF:s klubbstuga för att Ljungby IF:s klubbstuga för att Ljungby IF:s klubbstuga för att 
avnjuta den årliga julfikan. En tradit-avnjuta den årliga julfikan. En tradit-avnjuta den årliga julfikan. En tradit-avnjuta den årliga julfikan. En tradit-
ion som alltid är lika uppskattad.ion som alltid är lika uppskattad.ion som alltid är lika uppskattad.ion som alltid är lika uppskattad.   

Fjorton trotjänare fanns på plats i 
klubbstugan när det var dags för det 
traditionella julkaffet hos Ljungby IF. 
De närvarande fick höra ordförande 
Mats Berglund berätta om LIF-året 
som gått och om LIF-året som kom-
mer. Därefter avnjöts lussebullar och 
annat gott 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 nämligen redan fullteck-

nad och det innebär 16 pigga ungdom-
slag som under söndagen den 6 april 
ska göra upp om cupmästartiteln. 

På flicksidan återfinns i dagsläget tio 
lag, men föreningen hoppas kunna 
fylla på antalet lag till 16 även här. 
Flickorna spelar sin cup under lörda-
gen den 5 april och under båda dagar-
na 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 håller på att digitalisera sin 
enorma kulturskatt. 

Ljungby IF:s julfika är alltid lika uppskattad. 


