
effektivt att två av våra mot-
ståndare tog sig upp i trean. 

Explosiva och hungriga mot-
ståndare blev övermäktiga för 
Ljungby IF i kvalet till division 
3. Föreningen får nu börja om 
i division 4.  

Tre matcher, tre förluster. För   
Ljungby IF :s del blev kvalse-
rien en enda lång plåga. Reg-
lerna om att inte få använda 
lånespelare, i kombination 
med olyckliga skador i trup-
pen, gjorde att LIF fick lyfta 
upp flera spelare från ung-
domstruppen till kvalmatcher-

na. Dessa killar svarade för 
en mycket fin insats i mat-
cherna de spelade och visade 
att återväxten är god inom 
föreningen. Det som vi 
dessvärre inte kunde ersätta 
var däremot rutinen, något 
som är oerhört viktigt i mat-
cher av cupkaraktär. Där var 
våra motståndare betydligt 
mer erfarna. De hade dessu-
tom en offensiv som vi hade 
svårt att värja oss emot, nå-
got som visade sig vara så 
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D r a g a n  n y  h e r r t r ä n a r e  
Det blir Dragan Culibrk som 
tar över tränarrollen hos  
Ljungby  IF herr. 

Dragan är en välkänd och 
mycket uppskattad person 
med ett väldigt stort LIF-hjärta. 
Under de två senaste åren har 
han ingått i damlagets ledar-
stab, både som tränare och 
som assisterande tränare. Det 
nya avtalet innebär Dragans 

Ljungby IF har förlängt avtalet 
med Anna Sandell som trä-
nare  för Ljungbys damlag.  

Anna tränade under 2017 
damlaget och ledde dem till 
serieseger i den västra dam-
trean.  Nästan lika framgångs-
rika var därtill dam B som 
slutade tvåa i sin division 4 

andra sejour som tränare 
för LIF:s herrar. Under åren 
2009 och 2010 var det 
han som höll i föreningens 
tränarpiska. Dragan kan 
även blicka tillbaka på en 
framgångsrik period som 
spelare i Ljungby IF. Totalt 
hann han med att avverka 
290 matcher och tillverka 
61 mål för föreningen.  

serie. Framgångarna, tillsam-
mans med vetskapen om 
Annas personliga utstrålning 
och kunskap, gjorde det lätt 
för föreningen att vilja för-
länga kontraktet. Anna är en 
fantastisk tjej och ledare och 
Ljungby IF är mycket stolta 
över att ha kunnat förlänga 
hennes kontrakt. 

Traditionsenligt brukar 
MVP, Mest Värdefulla Spe-
lare, utses i dam– respek-
tive herrlag. Priset sponsras 
av Intersport i Ljungby och 
säsongen 2017 var inget 
undantag från regeln.  

På damsidan gick priset till 
Ida Salomonsson med moti-
veringen ” Hon är den spe-
lare som genom sin attityd 
mest bidragit till lagets 
framgångar genom sin 
jämnhet under säsongen. 
Hon är en spelare som gör 
mål, spelar fram och visar 
att hon vill vinna matcher 
genom sin inställning på 
träning och match. Hon är 
lojal mor sitt lag genom att 
prioritera fotbollen och la-
get allra högst. Hon är vår 
mest värdefulla spelare 
2017.”  På herrsidan gick 
priset till Adem Krasniqi. 

M V P  
u t s e d d a  

A n n a  s t a n n a r  h o s  d a m e r n a  

Nu vankas det kvalspel på hybridpla-
nen på Lagavallen Ljungby. 

Anna Sandell är mycket uppskattad 
inom Ljungby IF. 
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N y  S p o r t g r u p p  h o s  L j u n g b y  I F  
Ljungby IF presenterade under hös-
ten den Sportgrupp som nu tar över 
efter avgående sportchefen Lars 
Corell.  

Och det är inte några dunungar som 
föreningen har plockat fram till det 
här uppdraget. Keith Karlsson, Micke 
Gunnarsson, Peo Andersson, Roger 
Johansson, Tony Blom, Joachim Gus-
tafsson och Albert Filipovic lyder nam-
nen som dessutom kan utökas med 
ytterligare något namn framöver.  

Noterbart är också att i gruppen finns 

flera namn med tidigare tränarupp-
drag, inte minst i LIF. Men det är 
också fotbollsspelare med rang. To-

talt har den nya sportgruppen spelat 
inte mindre än 1 964 matcher i den 
blå-vita Ljungbydressen, så det finns 
rutin så det räcker och blir över. Totalt 
237 mål har de genom åren dessu-
tom sparkat, eller nickat, in i motstån-
darmålen, så den saken vet de också 
hur man ska hantera. Varje individ ska 
ha olika arbetsområden, bland annat 
kommer Jocke Gustafsson att leda 
den del av gruppen som arbetar mot 
våra seniordamer. Ljungby IF är myck-
et glada över att kunna knyta till sig 
denna samlade erfarenhet.   

Ljungby IF 
Box 845 
341 18  Ljungby 

hela tiden pågått och Sportgruppen 
har i dagsläget förlängt med ett flertal 
spelare ur fjolårstruppen, såväl på 
damsidan som på herrsidan.  Ida Salo-
monsson, Elin Wiberg, Josefine Gus-
tafsson, Tova Hallberg, Emilia Culibrk 
och Vera Axelsson Wiesel är i nuläget 
klara för 2018, liksom David Rydh, 
Adnan Velic, Edis Mujkanovic, mål-
vaktsduon Sebastian Jönsson och 
Oscar Skarp samt de unga löftena 
Herman Andersson och Filip Järlid.  
Fler namn lär dessutom kunna presen-
teras inom en mycket snar framtid.  

de egna leden. Tämligen omgående 
fann man en duo som är som klippt 
och skuren för detta uppdrag, nämli-
gen Milan Culibrk och Richard Ståhl.  
Arbetet på spelarsidan har samtidigt 

 
A h l  t a l a d e  p å  T o r s d a g s k l u b b e n  

 
N y a  n a m n  o c h  n y a  u p p d r a g  

Den nya Sportgruppen har inlett arbe-
tet för säsongen 2018 och jobbat 
hårt för att knyta till sig såväl nya som 
gamla namn.  Prio nummer ett var att 
lösa lediga tränarposter inom före-
ningen, men samtidigt  fick inte 
spelarmaterialet glömmas bort. 

En viktig kugge att knyta till sig var en 
assisterande tränare till nye tränaren 
Dragan Culibrk och här hittade Sport-
gruppen den perfekta personen i Edin 
Velic, en tränare med lång erfarenhet 
fån de egna ungdomsleden. Nästa 
uppdrag var att hitta tränare för vårt 
juniorlag och även här blickades det i 

Avgående tränaren Roger Ahl besökte 
Torsdagsklubben en sista gång innan 
han lämnar klubben för nya uppdrag.  

Roger Ahl summerade och berättade 
om sina år som tränare i Ljungby IF. 
Omkring 20 personer fanns på plats 
på Torsdagsklubben för att höra ho-
nom berätta dels om året som varit 
och dels sina tidigare tränarår inom 
föreningen. Han berättade också 
öppenhjärtligt om en tränares våndor 
och problem, men också om ambit-
ioner och glädjeämnen. En längre 

gor från deltagarna. Han berättade 
också att han i dagsläget inte har fått 
några förfrågningar om nya tränarupp-
drag. Detta kan förstås till stor del 
förklaras med att kvalserien drog ut på 
tiden och att han då inte stod till förfo-
gande på tränarmarknaden. 
Frågestunden avslutades med en inof-
ficiell avtackning från supportrarnas 
sida och ordförande Mats Berglund 
överräckte en blomma till Roger och 
önskade honom å allas vägnar lycka 
till i framtiden. frågestund fanns också på agendan, 

där Roger svarade på en mängd frå-


