
pehållet kommer vi även 
att spela säsongens första 
bortamatch, detta mot 
Ronneby BK. Denna match 
är planerad till den 28 juni, 
men föreningarna jobbar 
för att definitivt komma 
överens om detta. Höstens 
första seriematch blir 
hemma mot Nybro IF, när-
mare bestämt den 7 au-
gusti klockan 19.30. 

Svenska FF:s Förbundssty-
relse beslutade den 24 
mars att division 2 och 3 
herrar samt division 1 da-
mer ska spelas som enkel-
serier med synkronisering 
mot distriktsserierna. Nu 
är nya årsplaner för dessa 
serier klara med planerad 
spelstart helgen 13-14 
juni. . 
För Ljungby IF:s del inne-
bär detta av fotbollssä-

songen 2020 inleds  med 
hemmamatch mot Högsby 
IK den 13 juni klockan 
16.00. Innan sommarup-
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D a m e r n a  s t a r t a r  i  j u n i  
Hallands FF har beslutat att 
följa Svenska FF:s rekom-
mendationer angående seri-
espel 2020. Det innebär 
enkelmöte och försenad 
premiär. 
För Ljungbydamernas del 
innebär detta av fotbollssä-
songen 2020 inleds  med 
hemmamatch mot Små-
landsstenars GoIF under 

På grund av smittorisken för 
Coronaviruset tvingades vi 
ställa in vår populära Ung-
domscup Dans Minne under 
2020.  

Ljungby IF beslutade tidigt att 
följa Regeringens, Folkhälso-
myndighetens och Svenska 
FF:s beslut att alla arrange-

vecka 24. Innan som-
maruppehållet kommer 
vi även att spela borta-
match mot BK Astrio och 
ännu en hemmamatch, 
mot Lilla Träslövs FF. 
Höstens första serie-
match blir bortamötet 
mot Trönninge IF, som 
spelas den 15 augusti 
klockan 14.00. 

mang med över 500 delta-
gare/åskådare ska stoppas 
och ställas in. Det innebar för 
vår del att vi tvingades ställa 
in Dans Minne 2020.  

Vi beklagar givetvis detta, 
men det är viktigt att vi inom 
fotbollsfamiljen gör allt vi kan 
för att bidra till att minska 

smittspridningen av Coronavi-
ruset. 

Totalt berörde det 32 an-
mälda lag till cupen, men 
stödet om att ställa in cupen 
var överväldigande och mot-
togs med full förståelse av de 
gästande lag som var an-
mälda. 

Välkommen till kansliet, 
säger vi till Ivan Ndiike. Ivan 
började sin anställning hos 
oss i februari. 
Vår nye medarbetare har nu 
jobbat sig varm i kläderna 
och han har kommit in bra i 
sina arbetsuppgifter.   
Ivan är i nuläget lite allt-i-
allo hos oss och tanken är 
att han på sikt ska kunna 
arbeta med alla de olika 
specialuppdrag som övrig 
personal på kansliet har.  

I v a n  
N d i i k e  

D a n s  M i n n e  i n s t ä l l t  
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D u  k a n  s t ö t t a  o s s  p å  o l i k a  s ä t t  

Efter att ha tagit del av rekommen-
dationer från Folkhälsomyndigheten, 
Svenska FF och Smålands FF har vi i 
Ljungby IF;s ungdomskommitté kom-
mit fram till följande, som till att börja 
med gäller april månad ut eller tills 
det att vi kommunicerar ut något 
annat och som också Ljungby IF;s 
styrelse står bakom.  

- Träning är fortfarande tillåtet att 
genomföra. Tänk på att undvika öv-
ningar med kroppskontakt. 

- Alla omklädningsrum är stängda för 
ombyte som därför sker hemma för 
respektive spelare och ledare.  

- Allt matchspel under, till att börja 
med, april månad ut är inställda och 
det gäller såväl träningsmatcher, 
cuper och de seriematcher som 
egentligen var planerade att starta 
sista helgen i april månad. Hur det 
blir från maj månad och framåt kom-
municerar vi ut mot slutet av april när 
vi får nya direktiv från ovannämnda 
myndighet och förbund. Detta inne-
bär att den tänka tidsättningen av 
seriematcherna för alla ungdomslag 
skjuts fram tills det att vi har fått mer 
information om vad som kommer att 
gälla under resterande del av våren. 

- Vi rekommenderar att ni med jämna 
mellanrum genomför internmatcher 
eller mixar ihop er med andra LIF lag 
vilket går bra så länge alla kommer 
ombytta och klara direkt ut till planen. 
Detta för att bryta träningen och så 
gott det går behålla matchkänslan. 
 
- I samband med våra aktiviteter på 
Lagavallen rekommenderar vi att en-
bart spelare och ledare närvarar och 
att om föräldrar eller någon annan 
lämnar en spelare sedan åker hem 
och kommer tillbaka när aktiviteten är 
slut.  

Ljungby IF 
Box 845 
341 18  Ljungby 

 
J e r r y  A n d e r s s o n  o m v a l d  

Jerry Andersson omvaldes på ytterli-
gare ett år som ordförande i Ljungby 
IF, när föreningen höll årsmöte i slu-
tet av mars månad.  

Årsmöten nu för tiden brukar sällan 
locka till några större folksamlingar 
och LIF:s sådana är inget undantag. 
Fast saken blev ju inte bättre av ris-
ken för spridning av Coronasmittan, 
varför många, fullt förståeligt, medde-
lade att de valde att inte gå på mötet. 
Men de närvarande var emellertid vid 
gott mod och de serverades nygräd-
dade våfflor dagen till ära. 

I styrelsen i övrigt blev det omval, två 

år, på Mats Berglund och Kjell Karls-
son. Omval på ett år blev det även för 
Ungdomskommitténs Anders Edén 
och en ambulerande person från 
Sportgruppen. Två personer nyvaldes, 
så kallade utfyllnadsval, på ett år. Det  

var Peter Claesson och Johnny Wallin. 
Kvarvarande i styrelsen sedan förra 
årsmötet är LarsGöran Adolfsson, 
medan Peter Johansson avgick ur 
styrelsen. 

I samband med årsmötet delades det 
också ut förtjänsttecken till de närva-
rande trotjänarna inom Ljungby IF.  

U n g d o m s k o m m i t t é n  r a p p o r t e r a r  

För endast 500 kronor kan du bli 
medlem i Club 1914.  

Allt detta ingår: 

•Medlemskap i Ljungby IF 

•T-shirt med Club 1914-logga 

•Fritt inträde på Lagavallen Ljungby 

•Nyhetsbrevet Blue News på din 
mailadress 

•Entré till VIP-lounge där mat och 
dryck kan köpas 

Ljungby IF:s Medlemssupport 
 

Just nu har vi, precis som alla andra 
föreningar, bara utgifter och inga 
intäkter, varför vi behöver allas sup-
port. Genom att lösa medlemsavgift 
som passiv medlem i föreningen bi-
drar du till att hjälpa oss i dessa 
svåra tider. Priset för Medlemssup-
port är 200 kronor per år. 

 

Ljungby IF:s  Swish-kampanj 
 

Stötta oss i vår Swish-Kampanj, 
Swisha 50:- eller valfritt belopp till 
LIF:s Swishnummer 123 388 1950.  

Sprid denna kampanj bland alla dina 
vänner och bekanta. 

Ensam är svag, TILLSAMMANS är vi 
starka! 

 


