
Ljungby IF lyckades återigen Ljungby IF lyckades återigen Ljungby IF lyckades återigen Ljungby IF lyckades återigen 
vinna den egna turneringen, vinna den egna turneringen, vinna den egna turneringen, vinna den egna turneringen, 
Intersport cup, i Sunnerbo-Intersport cup, i Sunnerbo-Intersport cup, i Sunnerbo-Intersport cup, i Sunnerbo-
skolans idrotthall under skolans idrotthall under skolans idrotthall under skolans idrotthall under 
första helgen i januari. Men första helgen i januari. Men första helgen i januari. Men första helgen i januari. Men 
vägen till slutseger var lång vägen till slutseger var lång vägen till slutseger var lång vägen till slutseger var lång 
och bitvis krokig. och bitvis krokig. och bitvis krokig. och bitvis krokig.     

Ljungby och Grimslöv gjorde 
upp i finalspelet av årets upp-
laga av Intersport cup. Seger-
siffrorna skrevs förvisso till 
klara 5-0, men speglar i san-
ningens namn inte riktigt 
händelserna på plan, även 

om segern var fullt rättvis. LIF 
var emellertid i gungning så-
väl i såväl kvartsfinalen mot 
Lagan som semifinalen mot 
Guddarp. I båda fallen kräv-
des det förlängning för att 
kora en segrare i matcherna.  

Många bra lag deltog i årets 
cupupplagan och  Grimslöv 
var ett av de målgladaste 
lagen, liksom publikfriande 
Agunnaryd vilka vann många 
fotbollshjärtan under turne-
ringen. 
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Ljungby IF startade under Ljungby IF startade under Ljungby IF startade under Ljungby IF startade under 
förvintern upp sitt integrat-förvintern upp sitt integrat-förvintern upp sitt integrat-förvintern upp sitt integrat-
ionsprojekt, där ensamkom-ionsprojekt, där ensamkom-ionsprojekt, där ensamkom-ionsprojekt, där ensamkom-
mande flyktingbarn erbjuds mande flyktingbarn erbjuds mande flyktingbarn erbjuds mande flyktingbarn erbjuds 
möjligheten att få träna fotboll möjligheten att få träna fotboll möjligheten att få träna fotboll möjligheten att få träna fotboll 
på Lagavallen. på Lagavallen. på Lagavallen. på Lagavallen.     

Två dagar i veckan spelas det 
därför numera integrationsin-
spirerad fotboll på Lagavallens 
konstgräs under ledning av 
ideella organisatörer inom 

föreningen och kommunen. 
Om nu vädrets makter tillåter 
det, vill säga. Om inte så för-

Närmare tjoget av LIF:s trotjä-Närmare tjoget av LIF:s trotjä-Närmare tjoget av LIF:s trotjä-Närmare tjoget av LIF:s trotjä-
nare samlades under decem-nare samlades under decem-nare samlades under decem-nare samlades under decem-
ber månad i klubbstugan för ber månad i klubbstugan för ber månad i klubbstugan för ber månad i klubbstugan för 
att dricka traditionellt julkaffe att dricka traditionellt julkaffe att dricka traditionellt julkaffe att dricka traditionellt julkaffe 
och prata om såväl flydda och prata om såväl flydda och prata om såväl flydda och prata om såväl flydda 
som stundande tider. som stundande tider. som stundande tider. som stundande tider.     

Julsamlingen leddes av ordfö-
rande Mats Berglund som 
bland annat berättade om det 

läggs fotbollen inomhus, för 
fotboll ska det spelas. Och 
svenska traditioner lärs också 

ut, exempelvis när 
vår ordförande 
Mats Berglund 
bakar och bjuder 
på fika. Julmust, 
lussekatter och 
pepparkakor bjöds 
det på strax före jul 
i klubbstugan. 

fortskridande arbetet 
på nya, framväxande, 
Lagavallen. Ett projekt 
som blir ett lyft för 
föreningen och dess 
medlemmar.   

Mer information om 
detta finner även du 
på nästa sida. 

 

 

 

Seriesammansättningen för Seriesammansättningen för Seriesammansättningen för Seriesammansättningen för 
2016 är klar. Herrarna re-2016 är klar. Herrarna re-2016 är klar. Herrarna re-2016 är klar. Herrarna re-
ser österut och damerna ser österut och damerna ser österut och damerna ser österut och damerna 
styr kosan norröver.styr kosan norröver.styr kosan norröver.styr kosan norröver.    
    

Ljungbyherrarna har inför 
2016 flyttats från den 
västra till den östra fotbolls-
trean. Övriga seriemotstån-
dare under 2016 blir Al-
vesta GoIF, FK Älmeboda/
Linneryd, Glömminge IF, 
Hällaryds IF, Högsby IF, 
Lindås BK, Ljungby IF, Ryda-
holms GoIF, Räppe GoIF, 
Älmhults IF, Saxemara IF 
och Växjö United FC 
(tidigare SUFstar). 
Ljungbydamerna har i sin 
tur placerats i division 2 
norra dam, en niolagsserie, 
där övriga motståndare i 
serien blir Egnahems BK, 
Habo IF, Husqvarna FF, IF 
Eksjö Fotboll, IFK Värnamo 
U, Mariebo IK B, Nässjö FF 
samt Tranås FF/Torpa AIS. 

S e r i e -

s p e l e t  

T r a d i t i o n e l l  j u l f i k a  

LIF:s Olle Salomonsson utsågs till 
bäste spelare i finalen. 
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N y a  L a g a v a l l e n  v ä x e r  f r a m  

I höstas tog Ljungby kommun beslu-I höstas tog Ljungby kommun beslu-I höstas tog Ljungby kommun beslu-I höstas tog Ljungby kommun beslu-
tet att renovera Lagavallen. Den nya tet att renovera Lagavallen. Den nya tet att renovera Lagavallen. Den nya tet att renovera Lagavallen. Den nya 
anläggningen beräknas stå färdig till anläggningen beräknas stå färdig till anläggningen beräknas stå färdig till anläggningen beräknas stå färdig till 
midsommar 2016 och arbetet på midsommar 2016 och arbetet på midsommar 2016 och arbetet på midsommar 2016 och arbetet på 
anläggningen pågår för fullt.  anläggningen pågår för fullt.  anläggningen pågår för fullt.  anläggningen pågår för fullt.      

En ny läktare och hybridgräs på A-
plan, samtidigt som nytt konstgräs 
läggs på B– och C-plan. Renoverings-
arbetet är stort och än så länge har 
Kung Bore inte satt några käppar i 

hjulet  för projektet och den 
tidsmässiga planen hålls. 

Mycket arbete återstår dock 
innan nya Lagavallen kan tas 
i bruk, även om mycket av 
grovjobbet förvisso är avkla-
rat. Vi bjuder här nedan på en 
kavalkad av bilder från pro-
jektet. Håll till godo. 
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