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2021 ytterligare ett väldig speciellt år i föreningens 107 åriga historia på grund av Covid-19.
Föreningen har påverkats på många sätt men först och främst går givetvis våra tankar till alla de som
gått bort i sjukdomen och deras anhöriga.
Vi har följt rekommendationerna från fotbollsförbundet och folkhälsomyndigheten och gjort vad som
står i vår makt för att minska smittspridningen.
För seniorlaget var det många spelare på träningarna inledningsvis, men sen när beskedet om serien
skulle spelas som enkelserie försvann motivationen oss många. Detta innebar att när serien drog i
gång fick vi precis ihop lag och med några skador, så blev det en kamp för att få ihop ett lag till varje
match. Det syntes även på träningarna och många träningar fick ställas in på grund av för få
deltagare.
Detta är något man ser på resultaten vi klarar oss bra i första halvlek, räknar man enbart de
resultaten skulle vi hamna på 18 poäng. Men vi har det tuffare i andra och klarar precis nytt kontrakt
med 11 poäng, så nu fokuserar vi på nästa år i stället. Det är tillsatt en grupp som redan har börjat att
jobba med spelarrekrytering inför nästa säsong. För kan vi bredda truppen till nästa år och få upp
träningsfliten kommer vi kunna vara med och slåss i den övre delen av tabellen.
Vi i Limmareds IF har för närvarande har den största tjejverksamheten i kommunen med tre aktiva
lag förra året, 7-8 års, 12 års och 14 års. Vi samlat tjejer från hela kommunen och vårt äldsta lag som
nästa år kommer vara F15 lag är anmälda till Gothia Cup.
Vi har lite tuffar på pojksidan både med ledare och spelare och här har vi inlett ett samarbete med
Tranemo i de äldre åldersgrupperna. Detta är nog ett måste i framtiden för att vi skall kunna få våra
ungdomar att spela fotboll fram tills att de kan ingå i en senior trupp.
Tyvärr drabbas vi även ekonomisk då vi fått ställa in både klassfotbollen och Glasmilen i år till följd av
Covid-19. Men som tur var har vi våra sponsorer som gör det möjligt för oss att bedriva vår
verksamhet.
Men en förening av Limmareds storlek kräver också hjälp av sina medlemmar för att fungerar tyvärr
ser vi att det blir svårare att få deltagare till röjardagar och glaskrossningar. Ber er att hjälpa till i
föreningen så att vi slipper att höja medlemsavgifterna för att finansiera verksamheten.

Som sagt var detta blev ett annorlunda år för Limmareds IF i spåren av Covid-19 och vill tacka alla
som hjälper till så vi kan fortsätta att driva föreningen framåt.
Ronny Josefsson
Ordförande i Limmareds IF.
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Seniorlaget

Ovan en bild från året bästa match bortamatchen mot Töllsjö som slutade med en 5 - 1 vinst!

Säkrat nytt kontrakt, men med en bredare trupp hade vi nog hamnat betydligt högre upp.
Det viktigaste inför nästa år är att försöka bredda truppen och det arbetet är redan i full gång.
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F14

Vi är ett härligt gäng med 20 tjejer födda 2006-2008.
Då det var många tjejer som började i våras och vi endast hade fem matcher så för att alla skulle få spela minst
en match i veckan anmälde vi oss till två serien under hösten.
Vi var anmälda till både Borås och Vårgårda serien under hösten, så det blev en del långa resor men det är alltid
roligt att möta nya lag.
De har varit många jämna matcher och vi hamnade i mitten på båda serierna vilket vi är väldigt nöjda med då vi
inte har spelat med samma lag i någon match. Vi har varierat så alla fått spela minst en match i veckan och de
som har tränat har ofta fått spela två matcher.
Nedan en lista över alla 20 matcher vi spelat under året där vi vann hälften, spelade fyra oavgjorda och

förlorade sex.

Limmareds IF 2021
Vi har tränat 64 träningar fram till den 1 oktober och som ni ser nedan har vi en riktigt bra träningsflit.
Vi har även väldigt bra spridning i poängligan och det mest positiva är att vi äntligen har fått en målvakt. Ameli
testade att stå i våras och tyckte det var kul och gjorde det väldig bra. Hon har fått mycket målvaktsträning
under året och utvecklats på ett positivt sätt.
Nu ser vi fram mot nästa år då vi har anmält oss till Gothia Cup, så vi hoppas alla fortsätter ett år till

Vi får tacka för ett riktigt roligt år!
Tobbe & Ronny
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Denna säsong har vi fått förstärkning från Länghems IF, både i spelartruppen och ledarstaben. Då det
blev bra uppslutning på träningarna med upp emot 20 spelare/träning har vi haft två lag i gång. F11
(Länghem/Limmared) och F12 (Limmared/Länghem). Båda lagen har gjort en fantastisk säsong med
både vinster och förluster.
Årets utomhussäsong avslutades med Borås Arena-cup för tjejerna.
Nästa år hoppas vi få ihop ett 9-mannalag i en F13-serie.
Vi tackar alla spelare, ledare och föräldrar för ett fint engagemang och ser fram emot 2022
// Tobias, Daniel, Lars A, Ove och Lars H
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F8 är ett gott gäng tjejer mellan 7-9 år.
Vi har varit 10-12st på träningarna och spelat matcher på 5-mannaplan.
Vi har tränat en dag i veckan sedan februari och det märks en stor utveckling bland alla tjejer i laget.
Detta har speglats i våra matcher, tjejerna har visat kämpaglöd och vilka vinnarskallar de är.
Vi avrundade säsongen med Kronäng Arena Cup. Trots det blöta vädret så hade tjejerna god
inställning och fint spel i matcherna.
Till sist hade vi en trevlig fotbollsavslutning. Vi tränade i det fina höstvädret, därefter bjöds det på
pizza och prisutdelning inne på Glasvallen.
Vi tackar för en fin säsong!
Anna-Karin & Charmaine
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Fotbollsskolan

Här tränar flickor och pojkar som är 5-6år.
I fotbollsskolan är det fokus på mycket lek och att bli vän med bollen.
Det är rörelse och glädje som är det viktigaste. Vi har tränat en dag i veckan sedan februari.
En favoritövning hos barnen är att spinga hinderbana som avslutas med skott. Många vill också spela
match.
Det är roligt att se hur mycket barnen utvecklats under året!

Vi tackar för denna säsong/
Agne & Anna-Karin
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P8

Laget pojkar födda 13 och 14 har under året 2021 spelat matcher. För många av spelarna var det
deras första matcher. Aktiviteten var uppskattad av alla, eftersom de fick möta andra lag.
Under året har tränarna fokuserat på att behålla antalet spelare men även på att utöka antalet
spelare. Ingen spelare har slutat under året, utan det har tillkommit nya spelare. Detta gör att året
2022 ser ljust ut.
Fokus på träningen och matcher har legat på glädje och gemenskap.
Tränarna vill rikta ett stort tack till föräldrarna som kört till matcherna!
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P10

P10 division 13 har detta år spelare som är födda 2010-2012 deltagit.
Vi under säsongen spelat 11 st matcher. Även i år blev några matcher tyvärr inställda pga. pandemin.
Dani inledde målskyttet i första matchen mot Timmele/Hössna i Maj och Milton satte sista målet i
matchen hemma på Glasvallen mot Högvad i slutet av september. Däremellan lyckades vi göra
ytterligare göra 127 mål och detta med 14 olika målskyttar.
Vi har gjort 23st träningar sedan starten i februari, focus har varit på samarbete och glädjen i spelet.
Vi vill tacka alla föräldrar och anhöriga som stöttat oss genom att hjälpa till med att köra till
bortamatcher, stödet som publik och även hoppa in som ledare. Utan er hade det inte fungerat.

Tack för detta året!
Jonas och Claes
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P12
Pojkar födda 09 har i år spelat ihop med sina jämnåriga kompisar från Tranemo i ett Lif/Tif lag och
det har varit ca 20 grabbar i truppen.
Vi har deltagit två serier i ena provade vi spel i 9-mannafotboll mot lag med killar i åldern födda 07-08
och det visade sig vara lite väl tufft motstånd, men utvecklande för framtiden!
Den andra serien var 7-mannafotboll gick det mycket bättre och vi avslutade säsongen med att vinna
Borås Arena cup i konkurrens med många bra -09 lag.
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MEDLEMSKAP I LIMMAREDS IF
För att få detta LIF-blad i fortsättningen krävs endast att Du är medlem i LIF.
Årsavgiften är:

AKTIV SPELARE

400: -

STÖDJANDE MEDLEM

150 :-

Om Du inte redan är medlem, gör så här:
Sätt in beloppet på bankgiro 480-0280 (LIF) eller betala direkt till Roland Eriksson. För denna summa
blir Du medlem i LIF och får också kommande nr av LIF-bladet. Skriv Ditt namn på pg-blanketten och
att den gäller medlemskap i LIF.

RESELOTTERI 2022

Föreningen kommer att sälja lotter med vinster i form av resepresentkort samt presentkort hos våra
lokala butiker (ICA Mathyttan, Limmareds Säteri & Glasets Hus).
Varje månad under april till september kommer det att lottas ut ett resepresentkort till värde av
5.000 sek, med undantag av Juni månad då högvinsten är 10.000 sek.
Utöver resepresentkorten kommer det att lottas ut vinster på 100 sek och 500 sek hos våra lokala
butiker till ett total värde av 3.500 sek/månad.

Varje lott kommer att kosta 250 sek, totalt kommer det att finnas 500 st.

Sätt in 250 sek per lott som du vill köpa på bankgiro 480-0280, så skickar vi hem lotterna via posten.
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LIF:S STYRELSE 2021
Ordf.
Kassör
Sekreterare/ Kiosk
Utbildningsansvarig.
Ungdomsansvarig/Glasmilen
Fotbollssektionen/Glasmilen
Fastighet/planer
Fastighet/planer
Sponsring/Glasmilen
Kiosk/inträde/Administration
Ledamot

Ronny Josefsson
Roland Eriksson
Ida Josefsson
José Hernandez
Magnus Edvardsson
Peter Svensson
Johan Torén
Johan Gustavsson
Pär Andersson
Malin Bäckström
Gustav Kettil

LIF: s UNGDOMSVERKSAMHET 2021
Fotbollsskolan

Anna-Karin Claesson, Agne Stenberg

P8

José Hernandez, Christian Johansson

P11

Jonas Alfredsson, Claes Emanuelsson.

P13

Peter Svensson, Kim Larsson

F8

Charmaine Kindgren, Anna Karin Claesson

F10

Tobias Gustavsson, Daniel Andersson, Lars Arrhenius

F13

Ronny Josefsson, Tobias Gustavsson, Wilma Andersson.

Ungdomsansvarig:

Magnus Edvardsson

Domaransvarig:

Ronny Josefsson

