
AIS. Matchens enda mål föll 
under den första halvleken. 

Sveriges första seriematcher Sveriges första seriematcher Sveriges första seriematcher Sveriges första seriematcher 
på hybridgräs spelades under på hybridgräs spelades under på hybridgräs spelades under på hybridgräs spelades under 
den gångna helgen på Laga-den gångna helgen på Laga-den gångna helgen på Laga-den gångna helgen på Laga-
vallen i Ljungby. vallen i Ljungby. vallen i Ljungby. vallen i Ljungby.     

Först ut på hybridgräsmattan 
var Ljungbyherrarna som tog 
planen i anspråk redan under 
fredagskvällen. Arrange-
manget blev en rejäl publik-
fest som lockade 920 åskå-
dare till arenan. Det blev 
dessutom en riktig målfest 
med inte mindre än sju mål i 
matchen. Till glädje för hem-

masupportrarna var det hem-
malaget som svarade för flest 
fullträffar, då de vann mat-
chen mot Älmeboda/Linneryd 
med 5-2 (1-2).  

Under lördagen var det sedan 
damernas tur att spela sin 
första match på samma gräs-
matta. Dessvärre lyckades de 
inte upprepa herrarnas fram-
gång rent målmässigt utan 
det blev förlust med mat-
chens enda mål mot kombi-
nationslaget Tranås FF/Torpa 

H y b r i d g r ä s e t  i n v i g t  

I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Hybridgräset invigt 1 

Electrolux behöll bucklan 1 

Fotboll för hela slanten 1 

Snart cupdags 1 

Herrarna ger inte upp 2 

Damerna har det tufft 2 

Minigolf för ideellt arbete 2 
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E l e c t r o l u x  b e h ö l l  

b u c k l a n  

Den fjärde upplagan av Den fjärde upplagan av Den fjärde upplagan av Den fjärde upplagan av 
Ljungby IF:s sponsorfotboll Ljungby IF:s sponsorfotboll Ljungby IF:s sponsorfotboll Ljungby IF:s sponsorfotboll 
avverkades på Lagavallens avverkades på Lagavallens avverkades på Lagavallens avverkades på Lagavallens 
konstgräsplan den 23 augusti. konstgräsplan den 23 augusti. konstgräsplan den 23 augusti. konstgräsplan den 23 augusti. 
De regerande mästarna vi-De regerande mästarna vi-De regerande mästarna vi-De regerande mästarna vi-
sade var skåpet skulle stå. sade var skåpet skulle stå. sade var skåpet skulle stå. sade var skåpet skulle stå.     

Åtta lag kom till spel i 2016 
års upplaga av Sponsorcupen 
och totalt 13 matcher avverka-
des för att utse en värdig 
slutsegrare. Efter dryga två 

Att fotboll är för alla åldrar är Att fotboll är för alla åldrar är Att fotboll är för alla åldrar är Att fotboll är för alla åldrar är 
Ljungby IF:s ungdomsverk-Ljungby IF:s ungdomsverk-Ljungby IF:s ungdomsverk-Ljungby IF:s ungdomsverk-
samhet ett strålande exempel samhet ett strålande exempel samhet ett strålande exempel samhet ett strålande exempel 
på. Förutom seriespelet arran-på. Förutom seriespelet arran-på. Förutom seriespelet arran-på. Förutom seriespelet arran-
gerades det två fotbollsläger gerades det två fotbollsläger gerades det två fotbollsläger gerades det två fotbollsläger 
under sommaren 2016.under sommaren 2016.under sommaren 2016.under sommaren 2016.    

Dryga hundratalet barn fanns 
på plats när Ljungby IF redan 
under juni månad genomförde 

timmars spel stod det klart 
att regerande mästarna 
Electrolux tog sin tredje 
inteckning i det fyra år 
gamla vandringspriset som 
nu tillfaller företaget för 
gott. Vackert väder, en rejäl 
grillbuffé och ett stort antal 
åskådare ramade in den 
populära cupen .  

 

sin populära, och fyra dagar 
långa, fotbollsskola på Laga-
vallens olika planer.  

Under augusti månad var det 
sedan dags för LIF:s som-
marcamp. En aktivitet som 
under dagarna tre sysselsatte 
närmare 40-talet ungdomar 
med det bästa de vet, fotboll.  

 

Vintertid är inte som förr, Vintertid är inte som förr, Vintertid är inte som förr, Vintertid är inte som förr, 
numera spelas det fotboll numera spelas det fotboll numera spelas det fotboll numera spelas det fotboll 
året om och fotbollsälskare året om och fotbollsälskare året om och fotbollsälskare året om och fotbollsälskare 
har hela tiden möjlighet att har hela tiden möjlighet att har hela tiden möjlighet att har hela tiden möjlighet att 
följa sitt favoritlag, inte följa sitt favoritlag, inte följa sitt favoritlag, inte följa sitt favoritlag, inte 
minst i inomhuscuper. Och minst i inomhuscuper. Och minst i inomhuscuper. Och minst i inomhuscuper. Och 
snart är det återigen dags snart är det återigen dags snart är det återigen dags snart är det återigen dags 
för LIF:s egna cuparrange-för LIF:s egna cuparrange-för LIF:s egna cuparrange-för LIF:s egna cuparrange-
mang. mang. mang. mang.     

Söndagen den 8 januari 
2017 spelas den 34:e upp-
lagan av Intersport Cup i 
Sunnerbohallen, Ljungby. 
De senaste tre åren har det 
varit Ljungby IF förunnat att 
lägga beslag på slutsegern, 
men det har aldrig handlat 
om något givet och det har 
ofta varit de små margina-
lerna som har avgjort detta 
legendariska cupspel. In-
bjudningar till cupen har 
sänts ut, där LIF av tradition 
alltid deltar med ett senior-
lag och ett juniorlag. 

 

S n a r t  

c u p d a g s  

F o t b o l l  f ö r  h e l a  s l a n t e n  

De första matcherna har nu spelats på 
hybridgräsmattan på Lagavallen. 

Electrolux vann årets Sponsorcup. 

Sommarcamp  på Lagavallen 2016. 



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

L j u n g b y h e r r a r n a  g e r  i n t e  u p p  

Ljungby IF:s fotbollsherrar inledde Ljungby IF:s fotbollsherrar inledde Ljungby IF:s fotbollsherrar inledde Ljungby IF:s fotbollsherrar inledde 
säsongen 2016 på ett förtroendeingi-säsongen 2016 på ett förtroendeingi-säsongen 2016 på ett förtroendeingi-säsongen 2016 på ett förtroendeingi-
vande sätt och laget har fortfarande vande sätt och laget har fortfarande vande sätt och laget har fortfarande vande sätt och laget har fortfarande 
en chans att tillhöra toppduon innan en chans att tillhöra toppduon innan en chans att tillhöra toppduon innan en chans att tillhöra toppduon innan 
säsongen är slutspelad. Men det säsongen är slutspelad. Men det säsongen är slutspelad. Men det säsongen är slutspelad. Men det 
krävs både tur och skicklighet om det krävs både tur och skicklighet om det krävs både tur och skicklighet om det krävs både tur och skicklighet om det 
ska gå vägen.  ska gå vägen.  ska gå vägen.  ska gå vägen.      

Fyra omgångar återstår att spela i 
den sydöstra herrtrean och i nuläget 
finner vi Ljungby IF på plats nummer 

sju i serietabellen. Att det är en jämn 
serie kan emellertid många vittna om 
och varje poäng är oerhört värdefull. 
LIF:s 29 inspelade poäng  ger dem 
sex poäng upp till serieledande Älm-
hult och tre poäng upp till kvalplatsen 
som i nuläget innehålls av Rydaholm. 
Men det gäller att även blicka nedåt i 
serietabellen. Den negativa kvalolat-
sen är bara sex poäng bakom. 

Ljungby IFLjungby IFLjungby IFLjungby IF    
Box 845 
341 18  Ljungby 

Ljungby IF:s unga damlag har det tufft Ljungby IF:s unga damlag har det tufft Ljungby IF:s unga damlag har det tufft Ljungby IF:s unga damlag har det tufft 
i seriespelet och laget är i skriande i seriespelet och laget är i skriande i seriespelet och laget är i skriande i seriespelet och laget är i skriande 
poängbehov. Förnyat kontrakt med poängbehov. Förnyat kontrakt med poängbehov. Förnyat kontrakt med poängbehov. Förnyat kontrakt med 
division 2 är nu en mycket skör dröm. division 2 är nu en mycket skör dröm. division 2 är nu en mycket skör dröm. division 2 är nu en mycket skör dröm.     

Med två omgångar kvar att spela 
huserar Ljungbydamerna på den näst 
sista platsen i damernas fotbollstvåa. 
Sex poäng och elva mål skiljer dem 
från att klättra upp ovanför det förhat-
liga nedflyttningsstrecket, men sex 
poäng finns det också kvar att spela 
om. Och hoppet om nytt kontrakt 
finns förvisso, men då måste Fru 

b o l l b e g å v n i n g a r n a 
inom föreningen åter-
finns. Många glada 
skratt hördes och 
många goda råd dela-
des givmilt ut bland 
deltagarna som avslu-
tade kvällen med kaffe 
och landgång som 
tack för alla ideella 
timmar som läggs ner.  

 

L j u n g b y d a m e r n a  h a r  d e t  t u f f t  

M i n i g o l f  f ö r  i d e e l l t  a r b e t e  

Ideellt arbete inom en förening kan Ideellt arbete inom en förening kan Ideellt arbete inom en förening kan Ideellt arbete inom en förening kan 
inte värderas högt nog. Utan ideella inte värderas högt nog. Utan ideella inte värderas högt nog. Utan ideella inte värderas högt nog. Utan ideella 
krafter skulle svensk idrott gå under krafter skulle svensk idrott gå under krafter skulle svensk idrott gå under krafter skulle svensk idrott gå under 
och därför är det viktigt för en före-och därför är det viktigt för en före-och därför är det viktigt för en före-och därför är det viktigt för en före-
ning att visa uppskattning för detta. ning att visa uppskattning för detta. ning att visa uppskattning för detta. ning att visa uppskattning för detta. 
Ljungby IF bjöd därför på golfspel och Ljungby IF bjöd därför på golfspel och Ljungby IF bjöd därför på golfspel och Ljungby IF bjöd därför på golfspel och 
fika. fika. fika. fika.     

Ett tjugotal ideellt arbetande personer 
inom Ljungby IF samlades under en 
vacker augustikväll för att spela mini-
golf i Ljungby. Drygt hälften av de 
inbjudna fanns på plats och ställe för 
att spänna musklerna och visa att det 
inte bara är på fotbollsplanen som 

Fortuna också gynna Ljungbylaget 
med rätt resultat i övriga matcher i 
serien. Bakom sig i tabellen, som end-
ast innehåller nio lag, har LIF  Egna-
hems BK och här har Ljungbylaget en 
poäng till godo i nuläget. Vinst med 
stora siffror i de två sista matcherna 
krävs således för att drömmen om 
division 2 ska förverkligas för Ljungby-
laget. Habo IF och Nässjö FF, båda 
matcher på bortaplan, är vad Ljungby-
damerna har att se fram emot innan 
fotbollssäsongen 2016 kan summeras 
och läggas till handlingarna. 

Bollbegåvning finns det gott 
om inom Ljungby IF. 

Ljungbydamerna står inför en svår uppgift. 

Roger Ahl tror på sina adepter. 


