
En serie som i ärlighetens 
namn inte verkar alltför tuff. 

Ljungby IF:s fotbollsherrar har Ljungby IF:s fotbollsherrar har Ljungby IF:s fotbollsherrar har Ljungby IF:s fotbollsherrar har 
placerats i den sydöstra fot-placerats i den sydöstra fot-placerats i den sydöstra fot-placerats i den sydöstra fot-
bollstrean inför 2017. bollstrean inför 2017. bollstrean inför 2017. bollstrean inför 2017.     

Övriga lag i serieförslaget är 
FK Älmeboda/Linneryd, 
Gransholms IF, IFÖ Bromölla 
IF, IFK Karlshamn, Kalmar 
AIK, Ljungby IF, Ronneby BK, 
Rydaholms GoIF, Saxemara 
IF, Sölvesborgs GoIF, Växjö 
United FC och Älmhults IF. Av 
de tolv lagen kommer fyra av 
dem från 2016 års fotbolls-
fyra och gruppen innehåller 

därtill inga degraderade lag 
från tvåan.  
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Ljungby IF:s damlag har efter Ljungby IF:s damlag har efter Ljungby IF:s damlag har efter Ljungby IF:s damlag har efter 
moget övervägande beslutat moget övervägande beslutat moget övervägande beslutat moget övervägande beslutat 
sig för att tacka nej till den sig för att tacka nej till den sig för att tacka nej till den sig för att tacka nej till den 
plats i division 2 som erbjöds plats i division 2 som erbjöds plats i division 2 som erbjöds plats i division 2 som erbjöds 
dem i samband med serieom-dem i samband med serieom-dem i samband med serieom-dem i samband med serieom-
läggningen inför 2017. läggningen inför 2017. läggningen inför 2017. läggningen inför 2017.     

Det innebär att Ljungbydamer-
na kommer att spela i division 
3 med sitt A-lag och i division 
4 med sitt B-lag under fotbolls-
säsongen 2017. 

Söndagen den 8 januari spe-Söndagen den 8 januari spe-Söndagen den 8 januari spe-Söndagen den 8 januari spe-
lar vi den 34:e upplagan av lar vi den 34:e upplagan av lar vi den 34:e upplagan av lar vi den 34:e upplagan av 
Intersport cup i Sunnerbohal-Intersport cup i Sunnerbohal-Intersport cup i Sunnerbohal-Intersport cup i Sunnerbohal-
len Ljungby. Cupen pågår från len Ljungby. Cupen pågår från len Ljungby. Cupen pågår från len Ljungby. Cupen pågår från 
klockan 9 på morgonen till klockan 9 på morgonen till klockan 9 på morgonen till klockan 9 på morgonen till 
klockan 21 på kvällen. klockan 21 på kvällen. klockan 21 på kvällen. klockan 21 på kvällen.     

Totalt är 20 lag anmälda till 
årets cupspel, det är maximalt 
vad cupen klarar av. De 20 

Serieförslaget för 
division 3 Västra, som 
damlaget därmed är 
tänkt att spela i, inne-
håller i övrigt följande 
lag; Bors SK, Bur-
seryds IF, IFK Vär-
namo U, Moheda IF, 
Rottne IF, Sandsbro 
AIK, Smålandsstenars 
GoIF, Växjö BK B, 
Växjö DFF B.  

lagen är indelade i fyra grup-
per med fem lag i vardera 
gruppen. De två bästa lagen 
från varje grupp tar sig vidare 
till kvartsfinalspel, där cuput-
slagning sedan gäller. Bland 
de anmälda lagen återfinns 
Markaryds IF som är tillbaks 
efter några år, och nya be-
kantskaper är dessutom 

Nissafors IS och Hjortsberga 
IF. Årets upplaga av cupen 
ser tuffare ut än på väldigt 
många år. Guddarp och Mar-
karyd är exempelvis erkänt 
duktiga på inomhuscuper. 
Ljungby finalbesegrade förra 
året IFK Grimslöv, ett lag som 
också finns med i årets cup-
upplaga. 

Deltagarna i Ljungby IF:s Deltagarna i Ljungby IF:s Deltagarna i Ljungby IF:s Deltagarna i Ljungby IF:s 
integrationsfotboll tränar integrationsfotboll tränar integrationsfotboll tränar integrationsfotboll tränar 
flitigt och regelbundet på flitigt och regelbundet på flitigt och regelbundet på flitigt och regelbundet på 
Lagavallens konstgräs. Men Lagavallens konstgräs. Men Lagavallens konstgräs. Men Lagavallens konstgräs. Men 
de gör även andra saker än de gör även andra saker än de gör även andra saker än de gör även andra saker än 
att träna fotboll.att träna fotboll.att träna fotboll.att träna fotboll.    

Under året som gått har 
LIF:s deltagare i integrat-
ionsfotbollen haft fullt upp 
med aktiviteter. Laget har 
bland annat spelat tränings-
matcher i fotboll och under 
sommarhalvåret  besökte 
de Växjö och fotbollsmat-
chen mellan Öster och Hus-
kvarna. Man passade i sam-
band med etta också på att 
lyssna på en föreläsning om 
hur det kan vara att komma 
som flykting till Sverige, 
något som föreläsaren från 
Afganistan gjorde redan 
2008. Flera av deltagarna 
har dessutom slussats ut i 
LIF:s övriga ungdomslag i 
takt med tiden. 
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      Ljungbydamerna börjar om i trean under 2017. 
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N y a  k l u b b s t u g a n  v ä x e r  f r a m  

En ny klubbstuga håller på att växa En ny klubbstuga håller på att växa En ny klubbstuga håller på att växa En ny klubbstuga håller på att växa 
fram i anslutning till Lagavallen fram i anslutning till Lagavallen fram i anslutning till Lagavallen fram i anslutning till Lagavallen 
Ljungby. Tack vare bidrag och spa-Ljungby. Tack vare bidrag och spa-Ljungby. Tack vare bidrag och spa-Ljungby. Tack vare bidrag och spa-
rade pengar vågar Ljungby IF satsa rade pengar vågar Ljungby IF satsa rade pengar vågar Ljungby IF satsa rade pengar vågar Ljungby IF satsa 
på nya lokaler.på nya lokaler.på nya lokaler.på nya lokaler.    

Strax efter semestern påbörjades 
arbetet med Ljungby IF:s klubbstuga 
på allvar. Det handlar om ett projekt i 
femmiljonersklassen och bygget har 
gått undan ordentligt,  LIF hoppas 

kunna flytta in i sitt nya kansli strax 
före jul. I samma kanslilokaler kom-
mer även Ljungby Sunnerbo FUB att 
ha sitt kontor och föreningarna kom-
mer framöver att jobba mycket nära 
varandra. Klubbhuset rymmer dessu-
tom en stor samlingslokal för 100 
biosittande personer, ett rejält kök 
och en kioskavdelning. Allt är givetvis 
handikappanpassat. En stor del av 

att byggnationen blev av skall tillgodo-
räknas Allmänna Arvsfonden som 
bidrog med styvt 2,7 miljoner kronor 
för att förverkliga föreningarnas dröm. 
Dessutom tilldelades LIF 200 000 
kronor i bidrag från Riksidrottsförbun-
det. Resterande pengar kommer från 
LIF:s klubbstugefond och lån som 
föreningen tagit för att kunna finansi-
era bygget fullt ut. 
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