
Överskottet av denna ung-
domscup går till en speciell 
fond, från vilken två juniorspe-
lare, en kille och en tjej, varje 
år tilldelas ett stipendie, även 
detta döpt till Dans Minne. För 
att bli Dans Minnesstipendiat 
krävs det att personen ifråga 
har verkat i Dan Johansson- 
anda. Det vill bland annat 
säga att som en självklarhet 
sätta laget och föreningen i 
första hand i sin fotbollsverk-
samhet. 
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Dan Johansson var en Ljung-
byfostrad fotbollsspelare som 
brann för Ljungby IF. Hösten 
2005 omkom Dan mycket 
tragiskt i en trafikolycka och 

det är till hans minne och ära 
som föreningen varje år ar-
rangerar ungdomscupen 
Dans Minne på Lagavallen.  
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En välutbildad ledare är en 
väl förberedd och kunnig 
ledare. Detta är viktigt för 
oss och föreningen värnar 
om utbildningarna för våra 
ungdomsledare.  

Under våren anordnade 
Ljungby IF ett flertal utbild-
ningskvällar för de fantastiskt 
duktiga ledare som har hand 
om våra ungdomsspelare i 
olika åldrar. Samtliga ungdom-
slag har under våren haft, eller 
kommer att få, lagbesök av 
Jenny Wirell som är Fotbollsut-
vecklare på  Smålands FF.   
- Det känns som att det har 
varit väldigt uppskattat i de lag 
som jag hittills besökt, säger 
hon. 
 
Jenny har också varit involve-
rad som utbildare i Smålands 
FF:s tränarutbildning C-diplom 
som föreningen under två 

ningar som de mentala 
coacherna Helena Hellström 
och Mellika Engvall hållit i 
föreningens klubbstuga. Här 
har samtliga lag, från senior 
ner till minsta ungdomslag, i 
föreningen fått besök av duon. 

Temat på föreläsningarna har 
handlat om vilken energi som 
sprids om man använder fel 
ordval och språk. Även 
kroppsspråket är viktigt att 
tänka på för att inte sprida fel 
energi inom gruppen. Viktigt 
såväl på fotbollsplanen som 
vid sidan om densamma. 

Ljungby IF vill härmed 
tacka alla sponsorer som 
valt att gynna föreningen 
och dess verksamhet.  

Det här numret av Blue 
News handlar till mångt och 
mycket om vår fantastiska 
Ungdomsfotboll. En verk-
samhet som är möjlig att 
bedriva tack vare er spon-
sorer.  Omkring 700 ungdo-
mar bedriver sin fotbolls-
verksamhet hos oss och det 
är vi stolta över. Precis som 
vi är stolta över samarbetet 
med våra fantastiska spon-
sorer. Ett stort och innerligt 
tack för ert stöd 2019. 

S t o r t  
T a c k  

Dans Minnesstipendiaterna 
Joakim Mahot och Frida Herdonsson 

helger genomförde under 
april och maj månad. Utbild-
ningen har skett på hemma-
plan för att de egna ledarna 
inte ska behöva resa till an-
nan ort och lägga tid och 
pengar på resor. Utbildningar-
na har varit mycket uppskat-
tade bland deltagarna. 

Även våra ledare hos Småli-
rarna har fått utbildning  un-
der våren. Utbildningen inne-
höll en teoridel och en prak-
tikdel under ledning av Jenny 
Wirell från Smålands Fotbolls-
förbund.  

En fjärde utbildning som skett 
under våren är de föreläs-



 
 

S n a r t  h a l v t i d  

Vår ordförande Jerry Andersson 
tillträdde sitt uppdrag i mars må-
nad och en hel del saker har hänt 
inom föreningen sedan dess. Här 
berättar han om sin resa och sina 
intryck under våren 2019. 

Det har varit en spännande, inten-
siv period sedan seriestarten för 
våra lag och tiden rinner iväg 
snabbt när det både går bra och 
är skoj. Varje hemmamatch är för 
oss en utmaning som handlar om 
att skapa trivsel för åskådare, 
funktionärer och aktiva. Vi har 
försiktigt gett oss in på några nya 
aktiviteter och successivt ska det 
bli mer och i större omfattning. 

Herrlagets första derbyevent mot 
anrika Strömsnäsbruk blev top-
pen. I samarbete med Tre Torn/
Bryggeriet skapade vi en härlig 
stämning med god mat, dryck, 
musik till matchen som spelades 
relativt sent en lördag. Vi vågade 
satsa lite extra och det kändes 
gott med den fina respons vi fick 
från alla gäster. 

Starka resultat på seniorsidan 
Herr och damlaget spelar tre mat-
cher till före ett sommaruppehåll 
som kommer lägligt. Det är härligt 
att se vinnarattityden i bägge la-
gen och i skrivande stund har jag 
precis läst om damernas vinst 
mot Hessleholm borta, starkt och 
lite överraskande. Det unga laget 
har rest sig efter en tuff start och 
som i många andra saker beror 
det på vilja, tålamod och ambit-
ioner. Istället för at deppa så 
knyts nävarna och resultaten 
kommer, inga hemligheter. Her-
rarna har för tillfället sju raka seg-
rar och mot Hovshaga söndagen 

tidigt som vi aldrig får bromsa de 
som vill det där lilla extra. Det 
finns talanger i massor och det är 
klubbens ansvar att stimulera dem 
genom att utbilda ledare med hel-
hetssyn och ledare som ger energi, 
positivitet utöver det vardagliga. 
Om vi idag är bra på detta så är jag 
övertygad om att vi kan lite till. Att 
slå sig för bröstet och känna sig 
nöjd nu hjälper ingen. 

En kan inte göra så mycket, men 
många kan göra allt 
Jag vill rikta ett stort tack till alla 
som jobbar inom Ljungby IF. Det är 
ideella insatser som är ovärderliga. 
Många gånger ett otacksamt jobb, 
jobb som inte alltid syns utåt men 
som måste göras. Marknadsgrup-
pen och Torsdagsklubben svarade 
för ett fantastiskt jobb då tält 
skulle resas, bord skulle dukas i 
samband med derbyt m m. Med-
lemsvärvningar pågår dygnets alla 
timmar, halva potten försäljningen 
ökar ständigt och grillkorv, ham-
burgare säljs slut innan sista pass-
ningen är slagen på Vallen, så ska 
de vara och så ska det förbli. Vi ser 
fram emot nya spännande mat-
cher och hoppas att du som läsare 
tar med dig en vän till nästa 
match, det är publik, samarbets-
partners och medlemmar som ger 
oss styrka i vår huvuduppgift, att 
spela bättre och bättre fotboll för 
var dag som går. 

Tack för ditt stöd! 

Jerry Andersson 

den 16 juni ser vi en tidig seriefi-
nal. Lagans AIK som är ett av 
topplagen blev ”pulvriserade” på 
sin hemmaplan, Ringvallen, då LIF 
vann med hela 4-0 inför en stor-
publik. 

Grymt gott engagemang 
Tog mig en titt på vår hemsida i 
morse för att kolla agendan och 
vilka aktiviteter som sker på Laga-
vallen under söndagen som kom-
mer.  

”Knökafullt” minst sagt på alla 
planerna med knattematcher för 
pojkar, flickor och lika många som 
spelade hemma var på utflykt 
med bortamatcher, vilket enormt 
engagemang det är i klubben och 
vilka insatser som görs från le-
dare, föräldrar. Även här har vi en 
enorm utmaning med att få samt-
liga aktiva att se en och samma 
målbild med framtiden, utveckl-
ingsmöjligheter. Att ledare sam-
verkar för att varje individ ska få 
en nivåanpassad träning och täv-
lingsagenda känns som en viktig 
del att enas kring framöver.  

På fler än 700 aktiva så finns det 
självklart olika ambitionsnivåer 
och det ska vi hantera proffsigt. 
Alla ska deltaga, alla ska känna 
sig sedda och bli lyssnade till sam-
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N y h e t e r  i  k o r t h e t  

Ljungby IF arrangerar, i samarbete 
med Länsförsäkring Kronoberg, Fot-
bollsskola för killar och tjejer födda 
2009-2013. Fotbollsskolan går av 
stapeln under vecka 33 och pågår i 
dagarna fyra. Lek, glädje och kamrat-
skap står i fokus. 

Ljungby IF arrangerar, i samarbete 
med Malmö FF, Sommarcamp på 
Lagavallen Ljungby under vecka 26. 
Under tre heldagar erbjuds fotbolls-
ungdomar födda 2004-2009 att 
träna under ledning av MFF:s akade-
mitränare.   

Under våren har Ljungby IF startat upp 
sin motionsverksamhet Gå-fotboll. Det 
är precis som det låter fotboll där man 
endast får gå, inte springa. Idrotten är 
väldigt populär ute i Europa och kom 
till Sverige för drygt ett år sedan, vilket 
innebär att Ljungby IF är tidigt ute 
bland klubbarna i landet. Idrotten 
vänder sig framför allt till personer 
över 50 år och LIF hälsar alla och 
envar välkomna att delta på torsdagar 
klockan 9.00 på Lagavallen Ljungby.  

Ljungby IF 
Box 845 
341 18  Ljungby 

 
S p o r t g r u p p e n  s u m m e r a r  

Damlaget,  Division 2 

Vi är väl medvetna om att det blir 
ett tufft år med många unga spe-
lare och förlust av etablerade spe-
lare. Men vi satsar på att lyfta upp 
spelare från de egna leden, och 
försöker få tidigare spelare till-
baka i träning för att få rutin in i 
laget.   

Vi har haft en tuff start där vi in-
ledningsvis mötte förväntade 
topplag, men vi ser möjligheter att 
hålla oss kvar i divisionen genom 
att vinna matcher mot konkurren-
ter på nedre halvan av tabellen. 

B-laget, som spelar i division 4, 
har sin stomme i spelare födda 
2004, och resultaten varierar 
men det finns mycket talang som 
LIF kommer att ha stor nytta av 
under de kommande åren.    

sommaren 2018 in i A-truppen och 
har nu på allvar börjat blanda sig i 
en plats i startelvan. 

På Juniorsidan har vi under 2019 
haft en utmaning i att många unga 
spelare såg möjligheter att spela i 
andra lokala division 5- och 6-lag 
vilket har gjort att det inte blivit en 
definierad Juniortrupp, vilket i sin 
tur har skapat lite osäkerhet bland 
unga spelare. Under sommaren 
och hösten är detta ett fokusom-
råde för föreningen och det kom-
mer att tillsättas resurser för att på 
bästa sätt motivera unga spelare 
att stanna och utvecklas inom 
Ljungby IF.   

Summerat känns det som om det 
har skapats en positiv anda som 
också märks i den ökande upp-
märksamhet och intresse som vi 
upplever i och runt föreningen. 

Herrlaget, Division 4  

Satsningen på egna produkter och 
hemvändare fortsätter. Laget 
2019 ser starkare ut än 2018 och 
truppen har fått en bra bredd och 
spets. Målet är att Ljungby IF med 
egna produkter skall kunna befin-
nas sig i toppen av division 3, 
utan att äventyra ekonomin med 
höga ersättningar till enstaka spe-
lare. 

Det har under våren varit bra trä-
ningsnärvaro och träningsmat-
cherna 2019 gick mycket bra. 
Seriestarten växlande lite i kvalitet 
men det finns både kunskap och 
vilja i gruppen att vara med i topp-
striden i serien. Spelmässigt har 
det sett bättre och bättre ut, 
match för match, men det finns 
absolut mer att hämta ut av våra 
spelare. Ett antal juniorer lyftes 


