
resultat hemma mot Växjö BK 
lades fyra raka segrar till se-
gerraden och seriesegern var 
därmed ett faktum. Visserli-
gen avslutades serien med en 
bortaförlust mot Hovahaga i 
den sista spelomgången, men 
för vår del saknade det bety-
delse. Nästa år blir det återi-
gen division 3 spel på Laga-
vallen Ljungby. Summa sum-
marum har det varit ett ma-
giskt fotbollsår 2019.  

Ljungby IF var storfavoriter i 
fotbollsfyran inför årets fot-
bollssäsong. Och trots en 
mycket försiktig inledning, så 
levde Ljungbyherrarna upp till 
favoritskapet.  

Förlust borta i seriepremiä-
ren, därpå vinst i hemmapre-
miären och så förlust borta 
igen i den tredje spelom-
gången. I det läget hade LIF 
endast plockat tre av nio 
möjliga poäng och favoriten 
var skakad. Men så vände 

det, 13 raka segrar radades 
upp och serieledningen kän-
des stabil. Efter ett oavgjort 

H e r r a r n a  h ö l l  f ö r  t r y c k e t  
I  D E T  H Ä R  

N U M R E T :  

Herrarna höll för trycket 1 

Damerna gjorde jobbet 1 

Dragan slutar 1 

Samir förlänger kontraktet 1 

Nyckelspelare klara 2 

VittarydsVerken cupmästare 2 

Kontaktuppgifter 2 
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D a m e r n a  g j o r d e  j o b b e t    
Ljungbys fotbollsdamer spåd-
des ett tufft fotbollsår 2019. 
En ung trupp, om än med 
mycket talang, hade som mål-
sättning att förlänga kontrak-
tet med damtvåan. Och det 
fixade de med bravur.  

En poäng i seriepremiären 
borta mot Älmhult visade att 
Ljungbylaget hade viljan och 
ambitionerna. Förvisso kom 
därefter fem raka förluster 

Samir Hodzic ledde Ljungby-
herrarna till serieseger 2019 
och nu har herrtränaren för-
längt sitt kontrakt med LIF. 

Det nya kontraktet är skrivet 
på 1+1 år, vilket båda parter 
är nöjda med. 

- Mitt förstaval var att stanna 
kvar i Ljungby och försöka 

innan laget fick skutan på 
rätt köl igen, men när de 
väl fixat det så var laget 
aldrig i närheten av seriens 
nedersta skikt.  Totalt 24 
hopspelade seriepoäng 
resulterade i en åttonde-
plats i serietabellen. Det 
var dubbelt så många po-
äng som seriens avstig-
ningskandidater mäktade 
med att erövra under året. 

utveckla spelarna ytterligare. 
Jag har en härlig grupp att 
jobba med här, säger Samir. 
Att tränarfrågan är löst på 
herrsidan ger stabilitet i Sport-
gruppens arbete på spelarsi-
dan. Där pågår just nu arbetet 
med att gå igenom spelar-
materialet och förlänga kon-
trakten med spelarna. 

 
 

LIF-profilen Dragan Culibrk 
har meddelat att han kom-
mer att ta ett sabbatsår 
från fotbollen 2020.  

Inför 2019 åtog sig Dragan 
Culibrk uppdraget att träna 
Ljungbys fotbollsdamer. Ett 
uppdrag som löpte på end-
ast ett år, och som skulle ge 
LIF gott om tid och möjlig-
het att hitta någon annan 
tränare inför 2020.  Nu har 
han fullgjort sitt uppdrag 
med den äran och vi önskar 
Dragan stort lycka till framö-
ver.  

D r a g a n  
s l u t a r  

S a m i r  f ö r l ä n g e r  
k o n t r a k t e t  

Dragan Culibrk tar ett sabbatsår. 

Fotbollsherrarna infriade förvänt-
ningarna på en serieseger. 

Samir Hodzic förlänger kontraktet. 

Ljungbys fotbollsdamer slutade på åttonde 
plats i  2019 års serietabell. 



 

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

S m å t t  o c h  g o t t  i  ö v r i g t  

KAVIN TILLBAKA 
Efter många års skadeuppehåll är 
Kavin Trinh tillbaka i Ljungby IF.  

Kavin har i överenskommelse med 
Kånna IF tränat med oss parallellt 
under året och nu är han mogen att 
ta klivet in i LIF igen. Kavin var utta-
gen på flera landslagsläger och gick 
som 15 åring till Värnamo. År 2017 
återvände han till LIF, men blev 
dessvärre omgående knäskadad i 
bortamatchen mot Älmhults IF. Nu är 
Kavin emellertid tillbaka i LIF igen 
och vi ser fram mot att se honom i 
aktion på Lagavallen Ljungby.  

 

 

CORIC JUNIORTRÄNARE 

Vi är mycket glada över att Antonio 
Coric har tackat JA till att bli vår nya 
huvudtränare för J truppen 2020. 

Antonio har under många år verkat 
inom lokalfotbollen och har förutom 
tidigare uppdrag inom LIF även bland 
annat tränat Lagans AIK och Gud-
darps IF. Det senaste året har han 
basat över vårt P 04 lag och nu tar 
nästa utmaning vid som tränare för 
våra juniorkillar. Träningen startar 
han upp med killarna redan ons-
dagen den 30 oktober.  

 

 

PRISTAGARE 
Vid Dam- och Herrsektionens arrange-
rade Årsfest i helgen delades det ut 
ett flertal priser och många spelare 
hyllades vid den gemensamma avslut-
ningen för fotbollsåret 2019. 

Förutom skytteligapriser var det flera 
spelare som jubilerade under 2019 
och dessa uppmärksammades givet-
vis lite extra. För 100 spelade mat-
cher tilldelades föreningens bronsnål 
Lisa Olsson, 101 matcher, Dino Obra-
dovac, 103 matcher, Emilia Culibrk, 
121 matcher. 

För 200 spelade matcher tilldelades 
föreningens silvernål Elin Salomons-
son, 203 matcher, Josefine da Silva, 
207 matcher. 

Ljungby IF 
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N y c k e l s p e l a r e  k l a r a  f ö r  2 0 2 0  

Vi är glada över att några av våra 
nyckelspelare och profiler är klara för 
2020:  

Adis Hodzic - En utpräglad forward 
med bra skott, styrka och snabbhet. 
Har erfarenhet från division 3 och blir 
en viktig  pusselbit 2020. 

Dino Obradovac - En lojal lagspelare 
som med sin ettriga spelstil är ett hot 
mot alla spelare. Har bra teknik och 
bra spelförståelse. 

Edvin Lönn - En utvecklingsbar mål-
vakt som har framtiden för sig. Edvin 
kommer att ta ytterligare steg framåt 
under 2020.  

Erik Johannesson – En stabil spelare 
som kan spela på många positioner i 
laget. En ledare i laget som står för 
respekt och ödmjukhet samtidigt som 
han alltid ger allt i matcherna. 

Josef Karlsson - En tuff spelare som 
gör ont att möta. Med sitt huvudspel 

Erik Bengtsson - Med sin snabbhet blir 
han en svårpasserad back som också 
kommer med bra i offensiven. Har haft 
en positiv utveckling under 2019 och 
det ska bli spännande att se Erik i 
division 3 kommande säsong. 

och fysiska spel har han dominerat 
mittfältet under 2019 och blir en 
nyckelspelare inför 2020 års säsong.  

Ludvig Karlsson - En junior som gjort 
fantastiska framsteg under 2019. En 
härligt ödmjuk defensiv spelare som 
spelar enkelt och som har utvecklat 
sin teknik. 


