
2016 är fastställd.  Och med 
dem kan bilden, och tabellen, 
förändras flera gånger om. 

Fotbollssäsongen 2016 är Fotbollssäsongen 2016 är Fotbollssäsongen 2016 är Fotbollssäsongen 2016 är 
igång och med den också igång och med den också igång och med den också igång och med den också 
LIF:s alla fotbollslag. På seni-LIF:s alla fotbollslag. På seni-LIF:s alla fotbollslag. På seni-LIF:s alla fotbollslag. På seni-
orsidan har inledningen givit orsidan har inledningen givit orsidan har inledningen givit orsidan har inledningen givit 
blandad kompott. blandad kompott. blandad kompott. blandad kompott.     

Ljungbyherrarna inledde se-
rien på ett strålande sätt och 
plockade inledningsvis sju av 
nio poäng i den sydöstra fot-
bollstrean. Under dessa tre 
matcher höll laget även nol-
lan bakåt, vilket var mycket 
imponerande. Därefter följde 
ännu en oavgjord match, 1-1, 

innan säsongens första för-
lust kom i bortamötet mot 
Räppe, 1-2. I bittraste laget 
var dock att båda Räppemå-
len tillkom på stopptid. 

Vårt unga Damlag har fått en 
betydligt tuffare inledning på 
sitt seriespel. De fyra inle-
dande matcherna har resulte-
rat i fyra raka förluster i den 
norra damtvåan, vilket givet-
vis sätter sina spår hos unga 
spelare. Men många matcher 
återstår ännu innan serien 

S e r i e s p e l e t  ä r  i n l e t t  

I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Seriespelet inlett 1 

Sponsorfotboll på gång 1 

Mats Berglund prisad 1 

Niclas Nyvald i styrelsen 1 

Nya Lagavallen växer fram 2 
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D e t  H a r  b l i v i t  D a g s  F ö r  

S p o n s o r f o t b o l l  I g e n  

Electrolux hoppas givetvis att Electrolux hoppas givetvis att Electrolux hoppas givetvis att Electrolux hoppas givetvis att 
kunna försvara fjolårstiteln kunna försvara fjolårstiteln kunna försvara fjolårstiteln kunna försvara fjolårstiteln 
när Ljungby IF arrangerar när Ljungby IF arrangerar när Ljungby IF arrangerar när Ljungby IF arrangerar 
Sponsorfotboll på Lagavallen.  Sponsorfotboll på Lagavallen.  Sponsorfotboll på Lagavallen.  Sponsorfotboll på Lagavallen.  
Vill ni vara med och sätta käp-Vill ni vara med och sätta käp-Vill ni vara med och sätta käp-Vill ni vara med och sätta käp-
par i hjulet för dem?par i hjulet för dem?par i hjulet för dem?par i hjulet för dem?    

Electrolux vann 2013 och 
2015. Däremellan kunde kom-
binationslaget Läkarhuset/
Ljungby IF:s ungdomsledare 
stoltsera som slutsegrare, och 

nu är det dags att göra 
upp om titeln igen. 
Tisdagen den 23 au-
gusti har det nämligen 
blivit dags för ännu en 
fotbollsturnering för 
våra sponsorer. Som 
arrangörer hoppas vi 
givetvis på god uppslut-
ning och en spän-
nande cup 2016. 

Mats Berglund har vigt sitt liv Mats Berglund har vigt sitt liv Mats Berglund har vigt sitt liv Mats Berglund har vigt sitt liv 
åt fotbollen och då framför allt åt fotbollen och då framför allt åt fotbollen och då framför allt åt fotbollen och då framför allt 
Ljungby IF. År efter år åtar han Ljungby IF. År efter år åtar han Ljungby IF. År efter år åtar han Ljungby IF. År efter år åtar han 
sig det tunga uppdraget som sig det tunga uppdraget som sig det tunga uppdraget som sig det tunga uppdraget som 
LIF:s ordförande och nyligen LIF:s ordförande och nyligen LIF:s ordförande och nyligen LIF:s ordförande och nyligen 
blev han belönad för sitt blev han belönad för sitt blev han belönad för sitt blev han belönad för sitt 
mångåriga arbete.mångåriga arbete.mångåriga arbete.mångåriga arbete.    

Ljungby IF:s ordförande Mats 
Berglund mottog under mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF:s ordförande Mats Berglund 

månad Svenska FF:s högsta  

utmärkelse av dess ordfö-
rande Karl-Erik Nilsson. Gra-
tulationerna till såväl Mats 
som föreningen har sedan 
dess strömmat in, inte minst 
på vår facebooksida där ny-
heten blev en stor händelse.  

Det var några år sedan det Det var några år sedan det Det var några år sedan det Det var några år sedan det 
senast skedde några för-senast skedde några för-senast skedde några för-senast skedde några för-
ändringar i Ljungby IF:s ändringar i Ljungby IF:s ändringar i Ljungby IF:s ändringar i Ljungby IF:s 
styrelse, men på senaste styrelse, men på senaste styrelse, men på senaste styrelse, men på senaste 
årsmötet var det dags.årsmötet var det dags.årsmötet var det dags.årsmötet var det dags.    
    

Omval av ordförande Mats 
Berglund, dito på herrarna 
Dan Burman och Kjell Karls-
son. Årsmötets val av leda-
möter inleddes som det 
brukar, men när det kom till 
ett utfyllnadsval efter avgå-
ende Anders Johannesson 
kunde valberedningen pre-
sentera ett nytt namn i 
Niclas Pedersen. Niclas 
känner föreningen utan och 
innan, har varit ungdomsle-
dare i föreningen under 
många år och har därtill ett 
stort LIF-hjärta. Vi önskar 
Niclas lycka till på förtroen-
deposten. 
Sedan tidigare finns även 
LarsGöran Adolfsson i före-
ningens styrelse. 

N i c l a s  

N y v a l d  

M a t s  B e r g l u n d  P r i s a d  

Ljungbyherrarna ångar på i serien.  
(Bild från Smålänningen) 

Electrolux vinnarlag  av årgång 2015 
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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  

Redan i höstas påbörjades arbetet Redan i höstas påbörjades arbetet Redan i höstas påbörjades arbetet Redan i höstas påbörjades arbetet 
med att renovera Lagavallen. Sedan med att renovera Lagavallen. Sedan med att renovera Lagavallen. Sedan med att renovera Lagavallen. Sedan 
dess har arbetet rullat på och mycket dess har arbetet rullat på och mycket dess har arbetet rullat på och mycket dess har arbetet rullat på och mycket 
har hänt under vintermånaderna. har hänt under vintermånaderna. har hänt under vintermånaderna. har hänt under vintermånaderna.     

Den nya läktaren växer fram i anslut-
ning till A-planen, damernas omkläd-
ningsrum är i princip färdigt att flytta 
in i, det gamla konstgräset är bort-
plockat och det nya på plats på såväl 
B-plan som C-plan. Ett redskapsskjul 

för Lagavallens maskiner står i prin-
cip färdigt , och likaså den ny entré-
kur som så småningom ska  släppa 
in alla besökare på Nya Lagavallen. 

Vi har mycket att vara tacksamma 
över och mycket att dela med oss av. 
Här nedan bjuder vi därför på en 
kavalkad av bilder från projektet.  

Håll till godo. 

  
 

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


