
om Pärs utmärkelse, givetvis 
läsa mer om Fotbollsföräldrar, 
men framför allt rösta på Pär 
Fransson.   

Ljungby IF:s ungdomsledare Ljungby IF:s ungdomsledare Ljungby IF:s ungdomsledare Ljungby IF:s ungdomsledare 
Pär Fransson har av Svenska Pär Fransson har av Svenska Pär Fransson har av Svenska Pär Fransson har av Svenska 
FF och sponsorn SJ utsetts till FF och sponsorn SJ utsetts till FF och sponsorn SJ utsetts till FF och sponsorn SJ utsetts till 
juli månads fotbollsförälder. juli månads fotbollsförälder. juli månads fotbollsförälder. juli månads fotbollsförälder. 
En utmärkelse som väger En utmärkelse som väger En utmärkelse som väger En utmärkelse som väger 
tungt och som hedrar såväl tungt och som hedrar såväl tungt och som hedrar såväl tungt och som hedrar såväl 
Pär, som Ljungby IF och Pär, som Ljungby IF och Pär, som Ljungby IF och Pär, som Ljungby IF och 
Ljungby kommun.Ljungby kommun.Ljungby kommun.Ljungby kommun.    

Som sponsor till landslaget 
driver SJ projektet Fotbollsför-
äldrar tillsammans med SvFF. 
Syftet är att bidra med lång-
siktighet till svensk fotboll 
genom att utbilda, hylla och 

inspirera alla de eldsjälar 
som dagligen tränar, leder 
och tvättar tröjor inom barn- 
och ungdomsfotbollen i Sve-
rige.       

Det stora priset, Årets Fot-
bollsförälder, kommer att 
delas ut på Fotbollsgalan 
under 2015, men Pär Frans-
son har kommit en bra bit på 
vägen genom att vinna en av 
månadstävlingarna. Om du 
vill kan du gå in på Svenska 
FF:s hemsida och läsa mer 
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Stort grattis säger vi till Stort grattis säger vi till Stort grattis säger vi till Stort grattis säger vi till 
Electrolux som vann årets Electrolux som vann årets Electrolux som vann årets Electrolux som vann årets 
upplaga av Sponsorfotboll på upplaga av Sponsorfotboll på upplaga av Sponsorfotboll på upplaga av Sponsorfotboll på 
Lagavallens konstgräs. Lagavallens konstgräs. Lagavallens konstgräs. Lagavallens konstgräs.     

Laget finalbesegrade Konecra-
nes med 2-0, och gick genom 
cupen med idel segrar. Cupen 
levde dock in i det sista och 
den sista omgången blev helt 
avgörande för vilka finallagen 
skulle bli. Utmärkta och duk-

tiga domare var Filip Järlid, 
Gustav Svensson, Max Dani-

elsson, Olle Salomonsson, 
Linus Strömgren och Oliver 

Fredriksson från 
LIF:s   Senior- och 
Juniortrupp.  

Ljungby IF har fått en fin Ljungby IF har fått en fin Ljungby IF har fått en fin Ljungby IF har fått en fin 
gåva till sin boksamling gåva till sin boksamling gåva till sin boksamling gåva till sin boksamling 
av Sten Aronsson. av Sten Aronsson. av Sten Aronsson. av Sten Aronsson.     
Under onsdagen över-
räckte han Lars-Gunnar 
Björklunds fotbollsbok, 
VM i fotboll, 1978, Ar-
gentina. Ett praktverk 
som, förutom 1978 års 
fotbolls-VM sammanfat-
tar alla tidigare fotbolls-
VM. Boken är på när-
mare 300 sidor och hela 
det svenska VM-laget har 
signerat densamma. 

F i n  

g å v a  

B i d r a g  t i l l  h y b r i d g r ä s  

Sten Aronsson poserar med  
Fotbollsgåvan. 

Pär 
Frans-
son är 
en myck-
et upp-
skattad 
ledare 
inom 
Ljungby 
IF. 

Electrolux tog i år sin 
andra inteckning i 
vandringspriset. 
Första inteckningen 
togs 2013. 

Ljungby kommun får 75 000 Ljungby kommun får 75 000 Ljungby kommun får 75 000 Ljungby kommun får 75 000 
Euro i bidrag av UEFA till att Euro i bidrag av UEFA till att Euro i bidrag av UEFA till att Euro i bidrag av UEFA till att 
anlägga hybridgräs på Laga-anlägga hybridgräs på Laga-anlägga hybridgräs på Laga-anlägga hybridgräs på Laga-
vallen i Ljungby.vallen i Ljungby.vallen i Ljungby.vallen i Ljungby.    
UEFA delar genom Svenska 
Fotbollförbundet ut bidrag till 
olika arenautvecklingsprojekt i 
Sverige och Ljungby kommun 
är en av sex sökande som 
beviljats bidrag. 

Ljungby kommun får 75 000 
Euro vilket motsvarar cirka 
700 000 svenska kronor. 
- Vi är först i Sverige med en 
konstgräsplan med hybridgräs 
så det här sätter Ljungby på 
fotbollskartan, säger Magnus 
Gunnarsson, kommunalråd. 
Under två år satsar Ljungby 
kommun totalt 40 miljoner 

kronor på att bygga om Laga-
vallen. Förutom ny A-lagsplan 
med så kallat hybridgräs kom-
mer den nya fotbollsarenan 
innehålla ny läktare och ett 
entrétorg. Ett par träningspla-
ner får samtidigt nytt konst-
gräs och damlaget kommer att 
få ett nytt omklädningsrum.  
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D a n  B u r m a n  d i s c g o l f b ä s t  

Dan Burman vann en knapp men klar Dan Burman vann en knapp men klar Dan Burman vann en knapp men klar Dan Burman vann en knapp men klar 
seger när Ljungby IF:s arrangemangs-seger när Ljungby IF:s arrangemangs-seger när Ljungby IF:s arrangemangs-seger när Ljungby IF:s arrangemangs-
grupp träffades för att spela discgolf grupp träffades för att spela discgolf grupp träffades för att spela discgolf grupp träffades för att spela discgolf 
på Haraberget i Ljungby. på Haraberget i Ljungby. på Haraberget i Ljungby. på Haraberget i Ljungby.     

Dan gick rundan på 39 kast, det vill 
säga strax över fyra kast per korg. 
Tvåa var Ulf Johannesson och Mor-
gan Johnsson, båda på 40 kast och 
ytterligare ett par deltagare, bland 
annat Kjell Karlsson, hade 41 kast. 
Efter discgolfrundan grillades det 
korv och snackades idrott bland de 
16 deltagarna.   

Arrangemangsgruppen är oerhört 
viktig för Ljungby IF:s verksamhet. De 
svarar för arrangemanget kring alla 
LIF:s aktiviteter på Lagavallen och i 
Sunnerbohallen, allt från seriemat-
cher till cuper och spontana aktivite-
ter. Medlemmarna i arrangemangs-
gruppen arbetar ideellt för att få en 
trivsam atmosfär kring våra arrange-
mang.  

Varje år samlas gruppen dessutom 
för en gemensam aktivitet, där kam-
ratskap och nya upplevelser står i 

fokus. 

Tror du att detta skulle kunna vara 
något för dig? Du är i så fall hjärtligt 
välkommen att anmäla ditt intresse 
att bli en av kamraterna i gruppen. 
Kontakta vårt kansli för mer informat-
ion.  

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

Måndagen den 15 juni drog Ljungby Måndagen den 15 juni drog Ljungby Måndagen den 15 juni drog Ljungby Måndagen den 15 juni drog Ljungby 
IF:s traditionella fotbollsskola igång, IF:s traditionella fotbollsskola igång, IF:s traditionella fotbollsskola igång, IF:s traditionella fotbollsskola igång, 
och deltagarna fick anledning att och deltagarna fick anledning att och deltagarna fick anledning att och deltagarna fick anledning att 
skina ikapp med solen när energin skina ikapp med solen när energin skina ikapp med solen när energin skina ikapp med solen när energin 
över sommaren släpptes lös på allvar. över sommaren släpptes lös på allvar. över sommaren släpptes lös på allvar. över sommaren släpptes lös på allvar. 
Omkring 200 ungdomar, ledda av ett 
20-tal ungdomsspelare i Ljungby IF, 
fick under fyra förmiddagar spela och 
leka fotboll av hjärtans lust på Laga-
vallen.  

 

F o t b o l l s s k o l a n  l o c k a d e  m å n g a  

 

 

Discgolf 
och 
korvgrill-
ning på 
Haraber-
get. 


