
finalen. En tröst för arrangörs-
föreningen, som vunnit de 
fem senaste upplagorna, 
måste vara att cupen med en 
ny segrare säkert vunnit ett 
ännu större intresse för fram-
tida deltagare. 

Årets segrare blev istället 
Lagan AIK som tog sin första 
slutseger någonsin i den nu 
35-åriga cupen. I finalmat-
chen besegrade de Agunnaryd 
med 2-0. Tredjeplatsen kneps 
av Torpa som besegrade LIF. 

6NUlOODU�� |YHUUDVNQLQJDU�
RFK� WURQVNLIWH�� cUHWV� FXS�
XSSODJD� L� 6XQQHUERKDOOHQ�
KDGH� GHW� PHVWD� RFK� HIWHU�
PnQJD� PDWFKHU� NXQGH� HQ�
JUXSSWYnD� VWROWVHUD� VRP�
VOXWVHJUDUH� 

Årets upplaga av Intersport 
Maxi cup i Ljungby visa sig 
vara den öppnaste och ovis-
saste på flera år. Bland de 
senaste årens finalister var 
det detta år ingen som tog sig 

till finalspel. Grimslöv anmäl-
de sig för sent och missade 
deltagande, Guddarp föll på 
straffar i kvartsfinalen och 
arrangerade Ljungby förlo-
rade efter förlängning i semi-

L a g a n  v a n n  I n t e r s p o r t  c u p  
I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Lagan vann Intersport cup 1 

Välbesökt Kick-Off 1 

Emilia och Ludvig Dans 
Minnesstipendiater 1 

Dans Minne 1 

Stefan Åberg ny ordförande 2 

Seriespelet 2018 2 

Kontaktuppgifter 2 
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V ä l b e s ö k t  K i c k - O f f  
Under en lördag i januari må-
nad hölls traditionell Kick-Off i 
vår klubbstuga. Ett evene-
mang som var väldigt välbe-
sökt. och fyllde samlingssalen. 

Kick-Offen samlade represen-
tanter från våra närmare 30 
ungdomslag. Dagen inleddes 
med en fantastisk föreläsning 
av Susann Pettersson. som 
under trevliga former lärde oss 
oerhört mycket om ledarskap. 

Ljungby IF passade i samband 
med Intersport Maxi cup på 
att dela ut sina stipendier till 
Dan Johanssons minne bland 
sina juniorspelare.  

Prisutdelare var Ann Johans-
son och Mikael Johansson 
och inför publikens ovationer 
fick Emilia Culibrk och Ludvig 

Efter en välförtjänt middag 
fortsatte sedan dagen med 
mycket information från 
föreningens olika sektioner 
som också fanns på plats. 
Under Kick-Offen delades 
det dessutom ut förtjänst-
diplom till ledare som ver-
kat under minst fem år 
inom föreningen. Sisu Id-
rottsutbildarna var medar-
rangörer under dagen. 

Karlsson motta varsin stipen-
diecheck. Emilias motivering 
löd: ”Till en spelare som visar 
engagemang och lojalitet mot 
sina medspelare och sin 
klubb. Hon har en tränings-
närvaro på hela 93 % , hon är 
en fantastisk lagkamrat som 
alltid visar kämpaglöd på 
planen.” 

Ludvigs motivering: "Till en 
kille som alltid ställer upp, 
både på och utanför planen. 
Han personifierar en LIF-
spelare väl, han ger aldrig 
upp och han kämpar för laget 
och Ljungby IF på ett före-
dömligt sätt och sätter laget 
före jaget.” 

Helgen den 7-8 april är det 
återigen dags för vår konst-
gräscup Dans Minne.  

I år spelar vi den tolfte upp-
lagan av cupen och det 
handlar då om flickor och 
pojkar födda 2007. Cupen 
arrangeras av LIF-lagen i 
samma åldersklass  och är 
en populärt  uppstart av 
fotbollssäsongen för många 
besökande lag.  

Flicklagen spelar under 
söndagen och av tradition 
vet vi att det kan vara svårt 
att få flicklag till cupen. I 
fjor fick vi tyvärr ställa in, 
men i år är det fem lag som 
spelar. 

På pojksidan, som spelar 
under lördagen, är intresset 
alltid större och i år samlar 
cupen hela 24 lag, vilket är 
rekord och maximalt vad vi 
klarar av att hantera. 

D a n s  
M i n n e  

E m i l i a  o c h  L u d v i g  D a n s  
M i n n e s s t i p e n d i a t e r  

Klubbstugan var fylld till bredden under 
vår årliga Kick-Off. 
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Med nästan hela mars avverkad och 
med Påsk framför dörren närmar sig 
seriepremiären med stormsteg.  

Våra fotbollsdamer huserar ju som 
bekant i division 2 denna säsongen 
och då närmare bestämt i division 2 
Mellersta Götaland Dam.  

Övriga lag i samma serie fastställdes 
under senhösten till Alvesta GoIF, 
Fredriksdal/Äng, Habo IF, Husqvarna 
FF, Ingelstads IK, Nässjö FF, Sands-
bro AIK, FC Vetlanda, Växjö BK, Wag-
geryds IK, Älmhults IF.  

Dessvärre har sedan dess Alvesta, 
Habo  och Nässjö dragit sig ur serie-
spelet efter seriens fastställande. 
Hovås Billdal IF samt Tvärred Vegby 
FC har ersatt vakanserna, men serien 
kommer därför endast att bestå av 
elva lag. Mest intressanta matchen 
blir givetvis derbymötet mot Älmhult, 

men nya lag är alltid inspirerande att 
ställas emot.  Ljungbydamerna har 
fått behålla hela sin trupp och kryd-
dat lite med spännande nyförvärv. 

Våra herrar spelar under säsongen 
2018 i division 4 Västra herr. En se-
rie bestående av tolv lag med några 
riktigt härliga derbymatcher på agen-
dan. I samma serie återfinns nämli-
gen såväl Guddarps IF, som Lagans 

AIK och Markaryds IF.  Något som 
talar för riktiga folkfester på Lagaval-
len Ljungby i samband med dessa 
derbyn.  Övriga lag i serien är Ander-
storps IF, Gislaveds IS, Kärda IF, 
Malmbäcks IF, Smålandsstenars GoIF, 
Waggeryds IK, Vrigstads IF, Värnamo 
Södra FF. Inför säsongen har Ljungby-
herrarna värvat mycket hemvändare, 
spelare som fostrats i LIF men som 
under några år prövat lyckan i våra 
grannklubbar.  

Ljungby IF 
Box 845 
341 18  Ljungby 

 
S t e f a n  Å b e r g  n y  o r d f ö r a n d e  

När Ljungby IF i mars månad höll sitt 
sedvanliga årsmöte skedde det för 
ovanlighetens skull vissa förändringar 
på styrelsesidan.  

'HQ� VW|UVWD� Q\KHWHQ� YDU� DWW� 6WHIDQ�
cEHUJ� WRJ� |YHU� RUGI|UDQGHNOXEEDQ�
HIWHU� 0DWV� %HUJOXQG� VRP� VXWWLW� Sn�
RUGI|UDQGHSRVWHQ� GH� VHQDVWH� ���
nUHQ��6WHIDQ�cEHUJ�NRPPHU�IUnQ�GH�
HJQD� XQJGRPVOHGHQ� RFK� EOLU�
/MXQJE\� ,)�V� ���H� RUGI|UDQGH� JH�
QRP�WLGHUQD� nUV�WLG�VXWWLW�L�I|UHQLQJHQV�KXYXGVW\�

UHOVH�RFK�GlUWLOO�XQGHU�PnQJD�nU�YHU�
NDW� VRP� RUGI|UDQGH� L� I|UHQLQJHQV�
IRWEROOVVHNWLRQ�� 
'HQ� DQGUD� SHUVRQHQ� YDU� /DUV*|UDQ�
$GROIVRQ� VRP� VXWWLW� L� I|UHQLQJHQV�
KXYXGVW\UHOVH� XQGHU� ��� nUV� WLG��8Q�
GHU� GHQQD� WLG� KDU� KDQ� YDULW� /,)�V�
NDVV|U� XQGHU� ����� nU�� 'HW� lU� HWW� UH�
NRUG� VRP� lU� V\QQHUOLJHQ� VYnUVODJHW��
1lUPDVW� NRPPHU� )RONH� 6WHQVVRQ�
VRP� YDU� VHNUHWHUDUH� L� /,)� ����-
����� 

6HGDQ� WLGLJDUH� nWHUILQQV� 3HWHU� -R�
KDQVVRQ� RFK� /DUV*|UDQ� $GROIVRQ� L�
/,)�V�VW\UHOVH�RFK�GHVVD�SnYHUNDGHV�
GlUI|U�LQWH�DY�nUVP|WHWV�YDO�GHWWD�nU� 
1\YDO� WLOO� VW\UHOVHQ�EOHY� LVWlOOHW� GHW�
Sn� 0DWV� %HUJOXQG�� VRP� GlUPHG�
VWDQQDU�NYDU�L�I|UHQLQJHQV�OHGQLQJV�
JUXSS�� 1\YDO� EOHY� GHW� lYHQ� Sn� HQ�
DPEXOHUDQGH�UHSUHVHQWDQW�IUnQ�GHQ�L�
K|VWDV�ELOGDGH�6SRUWJUXSSHQ�� 
3n� RPYDOVVLGDQ� EOHY� GHW� RPYDO� Sn�
.MHOO� .DUOVVRQ� RFK� 8QJGRPVNRP�
PLWWpQV�UHSUHVHQWDQW��$QGHUV�(GpQ�� 
(Q� SHUVRQ� VRP� GlUHPRW� DYJLFN� XU�
VW\UHOVHQ� YDU� 'DQ� %XUPDQ� VRP�
WDFNDGH�I|U�VLJ�HIWHU����nUV�VW\UHOVH�
DUEHWH�� cUVP|WHW� SDVVDGH� Sn� DWW�
WDFND� 'DQ� %XUPDQ� I|U� KDQV� DU�
EHWVLQVDWVHU�RFK�XSSYDNWDGH�PHG�HQ�
EORPVWHUEXNHWW� 
cUVP|WHW� WRJ� GHVVXWRP� WLOOIlOOHW� L�
DNW� DWW� XWQlPQD� WYn� SHUVRQHU� WLOO�
KHGHUVPHGOHPPDU�L�I|UHQLQJHQ��'HW�
YDU� 0DWV� %HUJOXQG� VRP� XQGHU� ���


