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Seger i Intersport cup
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Välbesökt upptaktsmöte
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Tisdagsklubben
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Mikael nyanställd
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Äntligen inflyttade
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Nyheter i korthet
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Tack för allt stöd
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Det är inte bara på spelarsidan som föreningarna kan
förstärka. Kompetens kan
också finnas på kansliet.
Ljungby IF:s kansli förstärker med kanslisten Mikael
Johansson från och med
den 1 februari 2017. Mikael kommer framför allt att
arbeta med integrationsfrågor inom föreningen, men
har givetvis många fler arbetsuppgifter på kanslisidan. Avtalet med Mikael
löper på ett år.

Cup är alltid cup och vad som
helst kan hända. Men om
några såg stabila ut under
årets upplaga av Intersport
Cup så var det Ljungby IF.
Något som också resulterade
i slutseger.
Det sägs att man alltid gör
minst en plattmatch under en
cupturnering. Så brukar
också vara fallet, men i år
gällde det inte Ljungby IF.
Laget gick obesegrade genom
cupen, även om det vid två
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I n t e r s p o r t
tillfällen blev oavgjorda resultat i
matcherna, 1-1. I
båda fallen var det
då Guddarp som
svarade för motståndet och i den
sista drabbningen
lagen
emellan
handlade det om
finalspel.
Den
jämna finalen fick
därför
avgöras
med golden goal

V ä l b e s ö k t

c u p

och här visade sig Ljungby vara det effektivaste lagen av de två.

u p p ta k t s m ö t e

Klubbstugan fylldes till sista
sittplats när det var dags för
Ljungby IF:s ungdomsledare
att hålla sitt traditionella upptaktsmöte.
Ett 60-tal personer fanns på
plats när Ljungby IF under en
onsdagskväll i februari höll sitt
upptaktsmöte för ungdomsledare. Säsongen 2017 presenterades i korthet av kansliper- Mats Berglund fanns på plats under kvällen.

sonalen, matchkläder delades ut och ett par utvalda
sponsorer fanns på plats
för att tala om sina produkter som är kopplade till
ungdomsfotbollen. Kvällen
avslutades med en gemensam måltid och storbildsteve med fotboll för de
som så önskade.

T i s d a g s k l u b b e n
Varannan tisdag, på udda
veckor, träffas numera LIFvänner för att diskutera
Ljungby IF i tiden. Träffarna
har fått namnet Tisdagsklubben.
På senaste mötet fick Tisdagsklubben en trevlig stund när
Roger Ahl under förmiddagen

besökte klubbstugan för att
prata om sitt liv som tränare i
Ljungby IF. Roger berättade
på ett intressant och öppenhjärtligt sätt om sin tränarfilosofi i stort och om dagens
spelartrupp i LIF. Besökarna
fick också möjlighet att ställa
frågor under en mycket trevlig
och uppskattad samling.

Tränare Ahl på Tisdagsklubben.

Ä n t l i g e n
Så var Ljungby IF äntligen på plats på
Lagavallen Ljungby. Det tog sin tid,
men nu finns fotbollsverksamheten
fast förankrad på den moderna arenan med Sveriges första hybridgräsmatta.
Under januari månad blev äntligen
den nya klubbstugan klar att användas. Dörrarna slogs upp för ungdomslagen som så länge har väntat på att

i n f ly t ta d e

få använda den för sina möten och
träffar. De som så önskar kan även
vid ett besök på dagtid passa på att
besöka vår trevliga kanslipersonal
som gjort ett kanonjobb med planering, inredning och flytt. Bland annat
offrade de större delen av sin julledighet för flyttlasset. Under en tid saknade de dessutom arbetslokaler men
fick ändå föreningen att fungera.
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Kansliet har en egen ingång i klubbstugan.

ko r t h e t
Originalingången till Lagavallen finns fortfarande kvar trots renoveringen av Lagavallen
Ljungby. Den vackra gamla grinden pryder sin
plats, inte minst under den årstid då grönskan
är skir. Ljungby IF har föreslagit Ljungby kommun en renovering av denna historiska grind
och vi får se om detta kan bli verklighet.

För er som ännu inte haft tid och möjlighet att
besöka vår nya klubbstuga vill vi här ge er en
bild på en kulturmålning som flyttats från den
gamla klubbstugan. Det är Helmer Granholms
klatschiga sportmotiv som i den nya klubbstugan pryder sin plats i den höga entrédelen.

Ljungby IF:s bollförråd och materialutrymme är
på gång under den nya läktaren. Tack vare
fantastiska ledare inom föreningen och därtill
bra sponsring kommer vi att få ett fantastiskt
utrymme för vårt fotbollsmaterial.
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Under 2016 var bygget av vår nya
klubbstuga en av de absolut största
händelserna. Projektet har tagit både
tid och kraft att genomföra, men med
facit i hand har det varit mödan värt.
En mångårig dröm kunde gå i uppfyllelse tack vare bidrag från Allmänna
Arvsfonden och Riksidrottsförbundet.
Därtill fick vi ekonomisk hjälp till inredning från Sparbanksstiftelsen, och
donationer från enskilda bidragsgivare. Vi har nu äntligen en funktionell
klubbstuga som vi med glädje delar
med FUB Sunnerbo, en förening som
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stått bakom oss och vår projektansökan till Allmänna Arvsfonden. Föreningarna har i detta arbete kommit
varandra mycket nära då de har
samma värdegrunder. I framtiden
kommer samarbetet mellan föreningarna att utvecklas ytterligare.
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Från och med den 1 mars byter
Ljungby IF mailadress och vi ber er
därför att redan nu att notera den nya
adressen.

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

