
Under vecka 22 är det tätt Under vecka 22 är det tätt Under vecka 22 är det tätt Under vecka 22 är det tätt 
mellan jubileumsaktiviteter-mellan jubileumsaktiviteter-mellan jubileumsaktiviteter-mellan jubileumsaktiviteter-
na. Torsdagen bjuder på fot-na. Torsdagen bjuder på fot-na. Torsdagen bjuder på fot-na. Torsdagen bjuder på fot-
boll, fotboll och deckarförfat-boll, fotboll och deckarförfat-boll, fotboll och deckarförfat-boll, fotboll och deckarförfat-
tare.tare.tare.tare.    

Torsdagen den 29 maj är det 
späckat schema på Lagaval-
len. Klockan 14.00 ställs 
Ljungbys fotbollsherrar mot 
seriekollegan IFK Berga. Strax 
därefter, klockan 16.00, spe-
lar Gothia Cup-laget från 
1999 mot 1999 års LIF-lag. 
De senare var ju laget som så 

när tog Ljungby IF till Superet-
tan, medan det förstnämnda 
nådde finalspel i 1999 års 
upplaga av Gothia Cup. Laget 
förstärks under torsdagen 
dessutom med Ljungbysonen 
Rade Prica. 

Men inte nog med det, klock-
an 18.00 kåserar deckarför-
fattaren och före detta LIF-
spelaren Åke Edwardsson på 
Åsikten. Till sin hjälp har han 
de lokala profilerna Per Brol-
leus och Olle Karlsson. 
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Jubileumsvecka. Jubileumsvecka. Jubileumsvecka. Jubileumsvecka.     

Ljungby IF firar sitt 100-

årsjubileum med en 

sprakande fotbollsvecka 

Utställning på Månen.     Utställning på Månen.     Utställning på Månen.     Utställning på Månen.         

Den 1 april öppnades 

utställningen LIF 100 år 

på köpcentret Månen. 

Träning för tränare. Träning för tränare. Träning för tränare. Träning för tränare.     

Ljungbys Ungdomsträ-

nare blev nyligen utbil-

dade i den Svenska FF:s 

nya spelarutbildnings-

plan. 
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Jubileumsaktiviteterna på Jubileumsaktiviteterna på Jubileumsaktiviteterna på Jubileumsaktiviteterna på 
Lagavallen fortsätter under Lagavallen fortsätter under Lagavallen fortsätter under Lagavallen fortsätter under 
söndagen. Då blir det fotboll, söndagen. Då blir det fotboll, söndagen. Då blir det fotboll, söndagen. Då blir det fotboll, 
musik, hoppborgar och så musik, hoppborgar och så musik, hoppborgar och så musik, hoppborgar och så 
ännu mer fotboll.  ännu mer fotboll.  ännu mer fotboll.  ännu mer fotboll.      

Under söndagen manifesteras 
fotbollen på Lagavallen genom 
dubbla seriematcher. Först ut 
är damerna som klockan 
13.00 spelar derby mot Älm-
hults IF.  I halvtidsvilan kom-

mer planen att invaderas av 
våra ungdomsspelare för att 

vad gäller aktivitetskort och 
Sisu-listor från och med den 1 
januari 2014. Den första ut-
bildningsgruppen leddes av 
duktige Berndt Robertsson 
och de närvarande visade 
stort intresse för ämnet och 
lärde sig snabbt.  

IdrottOnline är det nya verkty-IdrottOnline är det nya verkty-IdrottOnline är det nya verkty-IdrottOnline är det nya verkty-
get när det gäller såväl LOKget när det gäller såväl LOKget när det gäller såväl LOKget när det gäller såväl LOK----
stöd som SISUstöd som SISUstöd som SISUstöd som SISU----redovisning. redovisning. redovisning. redovisning. 
Den första grupputbildningen 
för Ljungby IF:s ungdomsle-
dare av tre genomfördes re-
dan i januari på  Hotel Terraza 
och har sedan fortsatt under 
hela våren. IdrottOnline är 
det enda gångbara verktyget 

Dagens idrott är mycket digitaliserad 
och pappershanteringen minimal. 

visa upp den enormt fina 
ungdomsaktivitet som före-

ningen har. Klockan 
16.00 är det sedan herrar-
nas tur att ta planen i 
anspråk då laget gästas 
av FK Karlskrona. Dessu-
tom kommer dagen att 
innehålla musik med 
Rockom, hoppborgar och 
mycket mera.   
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Tisdagen den 1 april inledde Ljungby Tisdagen den 1 april inledde Ljungby Tisdagen den 1 april inledde Ljungby Tisdagen den 1 april inledde Ljungby 
IF sitt 100IF sitt 100IF sitt 100IF sitt 100----årsfirande med att öppna årsfirande med att öppna årsfirande med att öppna årsfirande med att öppna 
sin utställning, 100 år med Ljungby sin utställning, 100 år med Ljungby sin utställning, 100 år med Ljungby sin utställning, 100 år med Ljungby 
IF, på köpcentret Månen i Ljungby. IF, på köpcentret Månen i Ljungby. IF, på köpcentret Månen i Ljungby. IF, på köpcentret Månen i Ljungby. 
Utställningen öppnade klockan 11.00 
med invigningstal av ordförande Mats 
Berglund. Invigningstalet inleddes 
med den pipa som Ljungby IF:s förste 
fotbollsdomare inköpte i Danmark 
och som sedan dess använts flitigt 
genom åren på Lagavallen.  

Utställningen var startskottet på årets 
100-årsfirande och dryga 30-talet 

personer var närvarande vid öpp-
ningsceremonin. Uppvaktning, såväl 
personlig som via blomsterbud, sked-
de från Kultur och Fritidsnämnden i 
Ljungby, Intersport, KFUM Ljungby, 
Ljungby Lotteriservice, Swedbank, IF 
Troja och Östers IF. Swedbank pas-
sade också på att överräcka en 
pengagåva till jubilaren. 

Utställningen kommer att pågå hela 
2014 och delar av bilderna samt 
filmerna byts kontinuerligt ut för att 
hålla utställningen levande. 
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Drygt 500 ungdomar och minst lika Drygt 500 ungdomar och minst lika Drygt 500 ungdomar och minst lika Drygt 500 ungdomar och minst lika 
många vuxna gästade Lagavallen för många vuxna gästade Lagavallen för många vuxna gästade Lagavallen för många vuxna gästade Lagavallen för 
att delta och beskåda Ljungby IF:s att delta och beskåda Ljungby IF:s att delta och beskåda Ljungby IF:s att delta och beskåda Ljungby IF:s 
fotbollscup Dans Minne. fotbollscup Dans Minne. fotbollscup Dans Minne. fotbollscup Dans Minne.     

De lokala framgångarna nådde för-
visso inte ädla medaljer, men entusi-
asmen och glädjen hos deltagarna 
var minst lika viktig. 

Totalt 31 lag fanns på plats när den 
nionde upplagan av Ljungby IF:s fot-
bollscup avgjordes på Lagavallen 
under lördagen och söndagen. Såväl 
Småland som Skåne, Blekinge och 
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Ljungby IF har som målsättning att ha Ljungby IF har som målsättning att ha Ljungby IF har som målsättning att ha Ljungby IF har som målsättning att ha 
Smålands bäst utbildade ungdomsle-Smålands bäst utbildade ungdomsle-Smålands bäst utbildade ungdomsle-Smålands bäst utbildade ungdomsle-
dare.  Som ett led i detta utbildades dare.  Som ett led i detta utbildades dare.  Som ett led i detta utbildades dare.  Som ett led i detta utbildades 
nyligen ett 30nyligen ett 30nyligen ett 30nyligen ett 30----tal tränare i Svenska tal tränare i Svenska tal tränare i Svenska tal tränare i Svenska 
FF:s nya spelarutbildningsplan.FF:s nya spelarutbildningsplan.FF:s nya spelarutbildningsplan.FF:s nya spelarutbildningsplan. 

Drygt 30 ungdomsledare genomförde 
under tisdagen den 21 maj Svenska 
FF:s Spelarutbildningsplan på Sunner-
bohov. Det blev en kväll i glädjens 
tecken, såväl teoretiskt som prak-
tiskt, och utbildningsledare Rolf Hult-
man från Smålands FF var mycket 
nöjd med engagemanget hos delta-
garna.  

dagarna, men spelglädje och ungdo-
marnas entusiasm gjorde att besökar-
na med glädje stod ut med de kyliga 
vindarna som svepte över de tre sju-
mannaplaner som cupen spelades på. 
I vanlig ordning var det Ljungby IF:s 
ungdomslag med föräldrar, det här 
året flickor och pojkar födda 2003, 
som svarade för servering och trivsel-
arrangemang runt omkring cupen. För 
domarinsatsen svarade ungdomarna 
på Fotbollsgymnasiet i Ljungby och 
Team Ove var som vanligt tävlingsle-
dare för cupen.  

Halland var representerade med lag. 
Typiskt aprilväder fick många av be-
sökarna att huttra under de båda 

Gratulanterna var många när Ljungby IF 
invigde sin utställning på Köpcentret 
Månen.  

Hos Ljungby IF är utbildningen viktig. 


