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2018 – ett bra år för LIF 
 
2018 kommer vi att minnas, vinst i både A och utvecklingsserien. Den ”bästa” sommaren 
sedan 1994 och ett fotbolls VM där Sverige var framgångsrikt. 
 
Trots all framgång präglades året mest av bilolyckan där Nemo förolyckades och Sebastian 
och Dardan skadades illa. Trots det förfärliga traumat lyckades vi hålla ihop och bli ännu 
starkare tillsammans. Den vänskap och kärlek som visades under denna svåra tid var 
fantastisk att skåda. Att vi trots detta lyckades vinna serien är nästan overkligt. 
 
Ledarstaben som ledde laget till framgången var, Gustav Kettil, Victor Blomgren, Mattias 
Öberg och Christer Persson, övervakad av Sportchefen Peter Svensson. Hassan gjorde som 
vanligt ett gediget arbete med materialet. 
 
Att det är små marginaler under ett år blir tydligt när man följer A-lagets framfart under 
2018. Åtta uddamåls segrar talar sitt tydliga språk. Tur?  Nej det är mycket skicklighet bakom 
resultaten. Det är bara att gratulera alla som ligger bakom. 
Nu väntar division 4 igen, det var ett tag sedan. Vi får gå tillbaka till 2013 för att minnas 
matcher i BT Fyran på Glasvallen. 
 
B-laget har varit bra hela året och lyckats knåpa ihop 29 poäng på 12 matcher. 
Många duktiga yngre spelare visar att de vill spela A-lags fotboll inom kort. 
 
När serien är slut börjar arbetet inför nästa säsong. I och med avancemanget ökar pressen 
men också möjligheterna. Skillnaden mellan division 4 och 5 är ändå ganska stort. Att lag sin 
Kinna och Ulricehamn är kvar är väl ett bevis på det 
 
Glasmilen har blivit en institution i bygden och är en allvarlig utmanare till största och bästa 
långpromenaden. Samarbetet med Glasets Hus är nyckeln till framgång! 
2018-års promenad var än en gång ett rekord i antal lag och deltagare. 
Men vi skall inte glömma det jobb som den dedikerade kärngruppen gör och alla volontärer 
som hjälper till. Stort tack till er och vi hoppas ni är med även 2019. 
 
Våra ungdomsledare gör ett jättebra jobb och är väldigt viktiga för föreningen.  
Att rekrytera nya ledare år för år är nyckeln till en bra ungdomsverksamhet. 
 Många av våra nya spelare kommer ifrån länder där det råder krig och elände. Idrotten är 
fantastisk på att integrera men det ställer också nya krav på föreningen. Ni kan läsa mer om 
de enskilda lagen i detta LIF blad. 
 
Jag avslutar med att tacka alla som gör att LIF fungerar som förening! 
Tack också till er som sätter ihop LIF bladet.  
Ett bra sätt att summera och avsluta ett år och sätta fokus på ett nytt. 
Tack också till spelare, ledare, domare, funktionärer och publik säsongen 2018. 
 
 

Anders Berndtsson, ordförande LIF 



 

 

 

Bättre och bättre dag för dag 

Limmareds IF:s seniorer 2018 
 

Den låga höstsolen omfamnar Glasvallen på söndagseftermiddagen. En lätt bris får 

grantopparnas skugga att fluktuera längs med bortre långsidan. På motsatt sida står 

åskådarna spänt och bevittnar en ovanligt betydelsefull drabbning. Det är toppmöte och två 

lag som jagas av ett tredje. Sämst utgångsläge har det rödsvarta manskapet och allt annat än 

seger vore ödesdigert. Koncentrationen i truppen har den senaste veckan varit markant 

högre än tidigare, och förberedelserna har varit minutiösa. Det är nu det gäller. Spelet måste 

fungera, insatsen måste vara klanderfri, inga mer missöden får inträffa. Det är drygt tio 

minuter kvar av andra halvlek. Ställningen är 2-2, Sebastian Svensson lägger upp bollen för 

hörna… 

 

Knappt ett år tidigare, också en söndag, sitter vi i bilen på väg hem från Öxabäck efter 

seriens sista match 2017. Tre omgångar tidigare hade vi spelat toppmatch hemma mot 

Sätila, en match vi i praktiken var tvungna att vinna för att chansen till avancemang skulle 

kvarstå. Med trettio sekunder kvar leder vi med 5-4. Sätila får hörna och lyckas trycka in 5-5 

som också blev slutresultatet. Ett nesligt poängtapp och ett resultat som mer än väl var 

symptomatiskt för året 2017. Därefter tappade vi geisten och avslutar säsongen med 

oavgjort mot Högvad och sedan med manfall blev det förlust mot Byttorp och så också 

Öxabäck.  

Säsongen 2017 var som de flesta minns en målrik historia. Vi spelade med hög press och 

frejdig offensiv vilket resulterade i hela 73 mål framåt. Av dessa stod skytteligasegraren 

Viktor Johnsson för 23. Inte långt efter kom Max Glans på 19. Det var två unga spelare som 

hade tagit stora steg under säsongen och som var redo för nya uppdrag. Å andra sidan hade 

vi släppt in 61 mål, bara de tre bottenlagen hade släppt in fler. Vad som behövdes förbättras 

inför 2018 var inte svårt att peka på, minst tjugo färre insläppta mål var ett måste. När sedan 

både Viktor och Max skrev på för Dalstorp blev nästa problem av motsatt art. En på förhand 

reducerad målskörd med 42 baljor skulle hanteras. Utmaningen inför 2018 var påtaglig men 

inspirerande. 

Truppen 2017 var väldigt ung och talrik. Utöver Viktor och Max, försvann ytterligare några 

namn under hösten av olika anledningar. Inför 2018 kände vi ett behov av att knyta an några 

tyngre kort. Viktor Nyström hade kommit tillbaka sommaren 2017, och inför 2018 var det 

önskvärt att få in ytterligare någon rutinerad med Nyströms dignitet. Önskan inföll då både 

Per-Anders Sundqvist och Robert Persson kom tillbaka efter flera års vistelse på annan ort. 

Dessutom var Thomas Edvardsson beredd att åter hjälpa till på målvaktsfronten. Vår unga 

talangfulla trupp kompletterades således med nödvändig tyngd. Tillförsikten i lägret var på 

väg uppåt. 

 



 

 

I mitten av november 2017 var det dags för Knallen Cup, en av de mest omfattande 

futsalcuperna i Sjuhärad med en uppsjö av bra lag från högre serier. Fredagens gruppspel 

avverkades på ett föredömligt vis och vi avancerade från gruppen efter 0-0, 1-0 och 4-0. Per-

Anders, Robert och Nyström hade murat igen därbak medan futsaloraklet Mirand Gjakova 

hade levererat tre mål och två assist. På söndagen väntade det utmanande slutspelet och vi 

hade hamnat i samma grupp som de två nyblivna division-4-lagen Rydboholm och Brämhult. 

Inför detta kallades Sebastian Svensson in.  

I slutspelsgruppen släppte vi lös vår offensiv och slog ovan nämnda lag med 3-0 och 4-0 efter 

bland annat fyra poäng av Christoffer Åkerlund och tre av Carl Johansson. I och med detta 

var vi nu i kvartsfinal, och där väntade Byttorp. Matchen slutade 1-1 efter mål av Sebastian 

och avgörandet skulle fällas på straffar. Efter tre straffräddningar av Muren Sundqvist var vi 

klara för semifinal mot division-3-laget Gerdsken.  

Semifinalen blev en tuff drabbning och tidigt tog Gerdsken ledningen vilket satte oss i en 

svår sits mot ett defensivt skickligt lag. När det närmade sig slutet fick Sebastian ett hårt 

uppspel uppvaktad av en försvarare i ryggen. En kvick vändning senare var han förbi och 

stänkte in kvitteringen 1-1. Återigen var det straffar som fick avgöra utgången och ånyo 

excellerade PA. Väl framme i final gör vi en svagare insats och förlorar dessvärre. Ändå var 

det en fantastiskt väl genomförd turnering och andraplatsen i bygdens tuffaste cup var en 

fingervisning om kvalitén i laget. 

Två veckor senare var det dags för Tranan Cup i Tranemo. Vi lottades i en femlagsgrupp med 

TÄFF, Peking, Länghem och FC Tranan. Denna lördag var vi inte alls lika rappa i steget som i 

Knallen och efter de tre inledande matcherna hade vi med nöd och näppe besegrat Peking 

och Länghem med 2-1, samt förlorat med 0-1 mot TÄFF. I gruppspelets sista match väntade 

förra årets cupsegrare FC Tranan. En match vi var tvungna att vinna mot gruppens på 

pappret bästa lag. Lyckligtvis lossnade så äntligen spelet och Tranan besegrades 

komfortabelt med 5-0. I semifinalen väntade Dalstorp. 

Matchen mot Dalstorp blev en hårdkokt historia och rivaliteten var påtaglig. Vi spelade bra 

och lyckades trots matchens tillknäppta karaktär ta ledningen. Tiden rullade på och vi gick 

mot seger. Med femton sekunder kvar blir vi för heta och tar en frispark på offensiv 

planhalva som resulterade i långstraff. En straff Dalstorp utnyttjar till fullo och matchen 

slutar 1-1. Ännu en gång är det straffavgörande som väntar och ännu en gång drar vi det 

längsta strået, nu med John Östlund i mål. En härlig seger och vi var framme i final, 

returmöte mot TÄFF. 

Precis som i gruppspelet spelade TÄFF lågt försvarsspel. Vi försökte överlista deras 

välpositionerade formationer men det verkade som vi saknade det som krävdes för att ta 

ledningen. Minuterna gick och ett straffavgörande verkade troligt. Men en annan 

kvalitetsspelare i det rödsvarta manskapet ville något annat. Anton Werneröd, vars 

futsalövergång inte varit komplett inför Knallen Cup, var nu redo att agera tungan på vågen. 

Efter att han fått tag på bollen vid långsidan snurrade han förbi två TÄFF:are och lirkade 

retsamt in bollen vid högra stolpens rot. Ett mål som resulterade i LIF:s första cupseger i 

Tranemo-cupen. 



 

 

 

Segrare i FC Tranan Cup 2/12 2017: Christer Persson, Anton Werneröd, Robert Persson, Mirand 

Gjakova, Christoffer Åkerlund, Gustav Kettil, Alfred Andersson, Daniel Samuelsson, Victor Blomgren, 

Hampus Öberg, Carl Johansson, John Östlund. 

Innan futsalssäsongen var slut hann vi utöver ovanstående två utmärkta insatser också med 

att ta oss till pallplats i ytterligare tre cuper, alla dessa nere i Smålandsskogarna. Dessutom 

vann Mirand Gjakova skytteligan i STIGAB-cupen, och i GIF-cupen gjorde Sebastian Svensson 

det samma. Målskyttet i laget var det såhär långt inget fel på. 

    

Lagen som deltog i GIF-cupen i Gnosjö (vänster) och AIF-cupen i Anderstorp (höger). 

 

Minnesnotis: den 9:e januari 2018 avled hedersmedlemmen Ove Krull Svensson. Ove var 

länge föreningens vaktmästare och på äldre dar följde han föreningen på nära håll då han 

ofta beskådade både A- och B-matcher. Kjell Svensson skrev i UT 18:e januari: 



 

 

”Ove var under fyra decennier Limmared IF:s viktigaste person. Jag kan fortfarande 

inte förstå hur han orkade att sköta en relativt stor verksamhet på egen hand. 

Han gick varje dag direkt från sitt jobb på glasbruket till Glasvallen, där han klippte 

två gräsplaner, tvättade matchdräkter, städade klubbhuset och organiserade 

ungdomslagen. Vid tiotiden var han klar och det han inte hunnit tog han igen över 

helgerna, då han var ledig från jobbet.” (Kjell Svensson för UT 18:e januari 2018) 

 

Även om de flesta i truppen var med och spelade futsal i Limmaredshallen under hela hösten 

drogs försäsongen 2018 igång på allvar måndagen åttonde januari. Upplägget bestod av tre 

träningar i veckan, tre månader framöver. Utan allt för djupsinnig analys kunde slutsatsen 

dras att lagets löpkapacitet var en svaghet och vi avsåg förbättra konditionen. Detta var ett 

omfattande projekt då lagets förkärlek till löpträning var obefintlig.  

Vi hade två former av löptest, BEEP-test och Cooper-test, och för varje test fanns det tre 

nivåer att sikta mot: en godkänt-nivå, en ”bra”-nivå, och en ”väldigt bra”-nivå. På BEEP-

testet var dessa tre nivåer 13, 14 och 15. På Cooper-testet var de 3 km, 3,3 km och 3,6 km på 

12 minuters löpning. Vår förhoppning var att få upp alla spelare till åtminstone godkänt på 

de två testen. Detta möjligen överambitiösa mål misslyckades. Ändock var det många som 

förbättrades avsevärt, samtidigt som andra fick större insikt i sin bristande löpförmåga. De 

fyra mest löpstarka kom att vara Christoffer Åkerlund, Viktor Nyström, Robert Persson och 

Gustav Kettil. 

I slutet av januari begav vi oss iväg till Kransmossen i Borås för att sätta säsongens serie-

matcher. Serien hade ändrats om en hel del jämfört med de två tidigare åren då de flesta 

Boråslagen hade flyttats till den mellersta division-5-serien. Årets division 5 södra bestod av 

följande lag:  

Dalsjöfors GoIF   (från 6:an)   

Hajoms IF    (från 6:an)  

Högvads BK 

Hössna/Timmele  (från mellersta 5:an) 

IFK Örby 

Kinnahults IF 

Limmareds IF 

Mariedals IK    (från 4:an)   

Sätila SK    

Torestorp-Älekulla FF   

Tvärred/Vegby FC  (från mellersta 5:an)  

Äspereds IF    (från 6:an) 

Det var alltså ett stort antal lag från Mark och när serieindelningen presenterades var det 

många i Limmaredslägret som var positiva. Serien såg enklare ut än förra året. Speciellt då 

tunga Boråslag som Byttorp, Borås AIK och Sandared/Sjömarken placerats i andra femman, 

men också eftersom hela tre lag från sexan ingick. Med facit i hand var detta en felaktig 

analys då två av dessa tre division-6-lag hade förstärkt med flera formidabla spelare och kom 

att göra framstående säsonger.  



 

 

Favoriter inför säsongen bedömdes av de allra flesta vara Mariedal, Kinnahult och Sätila. 

Själva höll vi Kinnahult och Sätila extra högt, framförallt då Kinnahult fått tillbaka bygdens 

bäste målgörare i Tobias Johansson efter att han lett Skene till avancemang till division 3. 

Ulricehamnstidningen tippade oss i mitten med motiveringen:  

”Skyttekungarna Viktor Johnsson och Max Glans blir svåra, för att inte säga 

omöjliga att ersätta för LIF, som också behöver täta sitt läckande försvar. Allt bättre 

än en mittenplacering vore en överraskning.” (UT 18:e april 2018) 

Ett problem vi hade i serien år 2017 var matcherna mot de på pappret bättre lagen. Mot 

motstånd från den nedre halvan var vi resultatmässigt ett av de bästa lagen, men mot bättre 

motstånd drog vi ofta det kortaste strået. Sådana drabbningar var ofta jämna men vi 

förlorade nästan samtliga med uddamålet. Vi behövde lära oss att hantera matcher där det 

inte räckte att kliva fram och sätta press för att målchanser skulle ges bort grattis. För att 

utvecklas i detta hänseende bokade vi medvetet in fler träningsmatcher mot bättre lag än 

vad som varit normalt tidigare. I kalendern väntade möten mot exempelvis Brämhult, 

Dalstorp, Gällstad, Warta och Borås AIK. Försäsongen 2017 hade vi spelat mot flertalet 

division-6-lag vilket var utmärkt för att spela in våra yngre. Nu hade de utvecklats förbi det 

stadiet och 2018 hade vi inga träningsmatcher mot lag från lägre serier. 

För att förbättra vårt defensiva positionsspel valde vi i träningsmatcherna att ha en lägre 

utgångsposition när vi inte hade bollen, istället för att sätta press som vi gärna gjort under 

2017. Tanken var som sagt att sätta det etablerade försvarsspelet. De fyra första 

träningsmatcherna förlorade vi, vilket skapade viss irritation och oro hos de mest otåliga 

spelarna. Vi var emellertid inte alltför bekymrade då vi såg de framsteg vi eftersökte. Vi 

analyserade också noga orsakerna till de mål vi släppte in för att på så sätt kunna eliminera 

så många systematiska misstag som möjligt. Exempelvis ställde vi om riktlinjerna helt och 

hållet på egna inkast efter att vi släppt in ett antal mål på dessa på grund av en alltför 

offensiv utgångsposition. 

Med fyra förluster i ryggen var det så dags för gruppspel i DM, en turnering vars utformning 

gjorts om inför 2018. Det nya upplägget innebar liksom tidigare grupper om fyra lag, men nu 

lottades istället grupperna på ett nytt sätt. Alla lag som placerats sig på övre halvan av 

femman samt de som spelade i division fyra tidigare år lottades i grupper tillsammans. 

Övriga lag, de på nedre halvan av femman och division-6-lagen, lottades i egna grupper. Från 

de förstnämnda ”bättre” grupperna gick gruppsegrarna plus ett antal bästa tvåor vidare, 

medan enbart gruppsegrarna gick vidare från andra typens grupper. 

Vi fick följande lag i vår grupp: Ulvåkers IF, Rydboholms SK och Falköpings FK. På grund av att 

vi var det på pappret sämsta laget så fick vi två hemmamatcher, dessutom mot de 

geografiskt mest avlägsna lagen Ulvåker och Falköping. Först ut väntade Ulvåker på 

Tranehov, en match som slutade 3-3. Veckan efter var det dags för Rydboholm, laget som 

avancerat till division fyra genom att övertygande vinna vår serie och som nu dessutom 

förstärkt laget med ett antal tunga kort. Efter en föredömlig insats lyckades vi få med oss 1-

1. 

I sista gruppspelsmatchen väntade Falköping som spelat oavgjort mot Rydboholm och kört 

över Ulvåker. Exakt vad som krävdes för att gå vidare var på förhand oklart då det berodde 



 

 

på den andra matchen i gruppen samt resultat i övriga grupper. Inte ens seger skulle 

nödvändigtvis innebära ett garanterat avancemang.  

Matchen spelades på ett soligt Tranehov och det var en talrik skara supportrar på plats för 

att bevittna den avgörande drabbningen mot division-4-laget. Båda lagen inledde samlat och 

efter en bra första halvlek stod det 0-0. Ännu var inget resultat inrapporterat från Ulvåker–

Rydboholm vars match börjat en och en halv timme tidigare.  

Andra halvlek fortsatte likt första men det dröjde bara tio minuter innan nollan spräcktes. 

Lyckligtvis var det vi som tog ledningen och detta genom Zydrunas Ruminas. Nu lossnade det 

för oss och inom loppet av tjugo minuter hade vi utökat till 3-0. Samtidigt fick publiken 

information om att Rydboholm vunnit sin match med 3-0 vilket innebar att vi behövde ett 

mål till för att säkra gruppsegern och avancemang. ”Framåt” ropades det från läktarplats. 

Med tio minuter kvar fick Mirand bollen utanför straffområdet och sin vana trogen började 

han dribbla, denna gång mot mål. En mycket lyckad dribbling gjorde det svårt för 

motståndarnas försvarare som inte kunde hålla tillbaka benet och straffen var solklar. 

Gladeligen tog Mirand själv hand om det han frambringat och med en iskall chip satte han 

det viktiga 4-0-målet. Vi höll sedan ut de sista minuterna och gruppsegern var säkrad. 

Dagarna efter visade det sig att Rydboholms andraplats inte räckte för avancemang. 

Veckan efter spelades första slutspelsmatchen och vi ställdes mot Öxabäck dagen innan vi 

skulle bege oss på träningsläger till Turkiet. Den målfattiga matchen slutade 1-0 till vår favör 

och därmed hade vi avancerat längre i DM än på väldigt många år. I nästa omgång väntade 

division-2-laget Gauthiod IK. Först väntade emellertid träningsläger. 

Efter nödvändigt sparande, idogt toalettpappersförsäljande och slitsamt glaskrossande fick vi 

åter igen möjligheten att bege oss utomlands för en veckas träningsläger. Denna gången var 

det Turkiet och Antalya som gällde. Vädret var utmärkt och träningsplanen vi fått tilldelad 

höll högsta klass. Under veckan hann vi med åtta träningspass plus en träningsmatch mot ett 

danskt lag vilken vi vann med 2-1 efter två mål av Christoffer Åkerlund. 

 

Träningsläger i Antalya Turkiet april 2018. Christer Persson, Gustav Persson, Christoffer Åkerlund, 

Robin Svensson, Anton Werneröd, Robert Persson, Victor Blomgren, Emil Wallin, Mattias Öberg, 

Daniel Samuelsson, Gustav Kettil, Carl Johansson, Viktor Nyström, Elias Isaksson, Hampus Öberg, 



 

 

Dardan Mehmeti, John Östlund, Simon Lundgren, Sebastian Svensson, Alfred Andersson, Mirand 

Gjakova. 

Ett trevligt inslag under veckan var att division-1-laget, tillika grannföreningen Nittorps IK 

bodde på samma hotell. Vi fick till och med chansen att köra ett styrkepass med det högt 

rankade laget, och så anordnades det ett gemensamt quiz. Utöver dessa aktiviteter hölls 

givetvis den klassiska femkampen som vanns av det på förhand favorittippade laget 

bestående av: Daniel Samuelsson, Mattias Öberg, Christer Persson, Victor Blomgren och 

Gustav Kettil. Kanske mest överlägsna var detta lag i basketturneringen där Hassan och 

Mattias visade oanad talang. 

 

Lördagen 21:a april var det dags för hemmapremiär i division 5 södra. Motståndet var TÄFF, 

vilket ansågs vara en tuff öppningsmatch. Även om det var två år sedan de spelade i division 

fyra hade de fortfarande kvar stora delar av samma trupp och dessutom var den förstärkt 

med några intressanta namn inför årets säsong. På grund av den envisa vintern var 

Glasvallens matta inte spelduglig och matchen förlades till Tranehovs konstgräs. 

Matchen började tämligen avvaktande då inget av lagen satte press. TÄFF låg kompakt i sitt 

försvarsspel vilket gjorde att vi problemfritt kunde spela runt bollen i backlinjen men inte 

lyckades få fram den genom mittfältet på det sätt vi eftersträvade. Istället lyfte vi en del 

långa bollar vilket i för sig också var gångbart med tanke på att vi hade Jidde där framme. 

Efter tjugo minuter släppte premiärnerverna en smula då Anton Werneröd satte dit 1-0. 

Sista tio minuterna av halvleken var dock de mest lyckosamma då vi gjorde ytterligare tre 

mål och kunde således gå till halvtidsvila med en komfortabel 4-0-ledning.  

Andra halvlek kunde sedan spelas av och resultatet var intakt matchen ut. Därmed hade vi 

gett oss själva en perfekt start på serien. Fyra mål framåt och noll mål bakåt gav indikationer 

på hur vi tagit oss an de problem som lyfts fram efter föregående år. Dessutom hade Anton 

Werneröd gjort två mål och Christoffer Åkerlund ett, två namn som spåddes vara nycklarna 

för en framgångsrik säsong. 

En vecka senare hämtade vi hem tre poäng från Granvalla genom att besegra 

Hössna/Timmele med hela 6-2. En ovanlig trepoängare historiskt sett, men då 

Hössna/Timmele inför säsongen tippats vara ett bottenlag var resultatet inte 

uppseendeväckande. Däremot gjorde Christoffer fyra mål och efter två omgångar toppade 

han skytteligan på fem mål. Dock inte ensam då Kinnahults Tobias Johansson mäktat med 

fem mål borta mot Högvad. Likväl hade Christoffer börjat serien utmärkt. 

Två dagar senare var det dags för DM-matchen mot Gauthiods IK. På grund av avstängningar 

på Anton Werneröd och Gustav Kettil, samt skador på Sebastian Svensson, Robert Persson 

och Victor Blomgren kunde vi inte bjuda upp till det motstånd vi hade önskat på förhand. En 

ljusglimt efter storförlusten var dock att Elias Isaksson gjorde mål och att han tillsammans 

med Carl Johansson visade kvalitet som skulle behövas framöver. 

Efter en lysande start på serien med två storvinster väntade nu en betydligt tuffare period 

bestående av fyra matcher mot följande motstånd: Sätila, Äspered, Kinnahult och Mariedal. 

Detta var alltså de tre seriefavoriterna samt Äspered som Boråstidningen tippat som 

slutsegrare. 



 

 

Med avstängningar på Anton och Sebastian inför Sätilamatchen fick Elias och Carl Johansson 

chansen från start. Tidigt tar vi ledningen efter en välslagen hörna av Elias. Därefter gör alla 

en kopiös arbetsinsats där Robert Persson och Simon Lundgren plockar bort Sätilas 

storstjärna Dahlberg, och backlinjen med Viktor Nyström centralt plus Alfred Andersson och 

Simon Berndtsson på kanterna ser till att hålla rent, vilket leder till att matchen slutar 1-0. En 

blytung seger och vi hade öppnat serien med tre raka segrar varav två där Dardan Mehmeti 

hållit nollan.  

I efterföljande match, borta mot Äspered kom första bakslaget. Efter fyrtiofem minuter stod 

det 4-0 till hemmalaget. I halvtid ändrade vi om och gick i princip upp på en tvåbackslinje. Nu 

gällde det att satsa friskt. I andra halvlek lyckades vi skapa ett kopiöst tryck och spelade vår 

allra bästa anfallsfotboll, dessvärre gör vi inte mål på våra chanser. Det dröjde hela tjugo 

minuter innan vi får in 4-1. Sen rullar det på och när domaren blåser av matchen hade vi 

lyckats hämta upp till 4-4, med bud på mer. Ett styrkebesked som visade på mental kapacitet 

vi inte sett under föregående säsong. Dagarna efter kom det tråkiga beskedet att Christoffer 

fått körtelfeber vilket kom att hålla honom borta från fotbollen i nästan två månader. 

I nästa omgång besegrade vi Kinnahult med 2-1 på hemmaplan efter att vi lyckats vända 0-1-

underläge i andra halvlek. Sedan åkte vi till Kransmossen och fick med oss 0-0 mot ett 

spelskickligt Mariedal efter storspel från Dardan i mål. Efter sex omgångar var vi alltså 

obesegrade och hade inlett seriespelet på ett formidabelt sätt. 

 

Fredag 25 maj nåddes vi av rykten om en olycka som inträffat på vägen mellan Gällstad och 

Ulricehamn. Vi befann oss på olika ställen och informationen var de närmsta timmarna 

knapphändig. Tre personer i bilen, en på väg i ambulanshelikopter till Göteborg. En annan i 

vanlig ambulans. Framåt kvällen framgick det med klarhet att de tre inblandade var 

rödsvarta killar, Nemo som tidigare varit målvakt i laget, och Sebastian och Dardan som är 

centrala personer i seniortruppen. På lördagsförmiddagen var informationen mer 

omfattande. Nemo hade omkommit i kraschen, Dardan hade omfattande kroppsskador och 

hade förts i helikopter till Sahlgrenska. Sebastian hade mindre kroppsskador och befann sig 

på lasarettet i Borås.  

På söndagen ordnades en träff på Glasvallen för de som ville närvara. De flesta som var 

berörda av det inträffade fanns på plats. Nemo var nära vän till ett flertal spelare i laget, 

precis som hans bror Srdjan. Fotbollen var inte längre lika viktig men verkade ändå som en 

gemensamhetens kraft. Måndagens match mot Hajoms sköts upp. 

Citat från Limmareds IF:s hemsida (27:e maj 2018): 

I fredags var tre fantastiska killar med om en fruktansvärd bilolycka. Utgången blev 

så hemsk att en av dessa tre inte längre finns bland oss. En varm, lojal och 

omtänksam person som var en nära vän till många av oss i laget, och som tidigare 

spelade för Limmared tillsammans med sin bror. Vi minns alla fina minnen med dig 

och vill nu sända våra hjärtligaste tankar till dem som stod dig allra närmast. 

Vila i frid Nemo! 

 



 

 

En och en halv vecka efter olyckan begav vi oss för att spela en av de statistiskt sett svåraste 

bortamatcherna, den mot Högvad. Med avstängning på Anton Werneröd, skada på Robert 

Persson och utan olycksdrabbade Sebastian och Dardan var det åter igen de yngre som fick 

kliva in och leverera. Elias, Carl och Hampus gick in från start och var bidragande till seger 

med 5-2. I samma veva kom Denis Mehmeti och Ensar Hamza hem från studier i Halmstad 

och spelade en viktig roll de närmaste matcherna. 

I nästa omgång väntade årets hittills största överraskning, Dalsjöfors GoIF, som tillsammans 

med oss toppade serien vid tidpunkten. Matchen spelades på bortaplan och Per-Anders 

Sundqvist gjorde debut mellan stolparna. Hemmalaget startade matchen starkt, tryckte 

tillbaka oss och tvingade PA till ett antal formidabla räddningar. Vi reste oss dock något 

under andra halvan av första halvlek och Elias hade en boll i mål som tveksamt dömdes bort 

för offside. En sjukdom på assisterande domaren gjorde att endast en linjedomare bistod 

huvuddomaren, dessvärre inte på den sidan där Elias gjorde mål. När det återstod knappt tio 

minuter av matchen var det fortsatt 0-0 i toppmötet och krafterna i båda lagen började 

tryta. Dessvärre tar Dalsjöfors anförare Mattias Tellbe saken i egna händer och prickskjuter 

in 1-0 precis utanför straffområdet. Ett resultat som stod sig matchen ut och ledde till vår 

första förlust. 

Oroade över vad förlusten skulle innebära mentalt gick vi i nästa omgång ut för match mot 

Tvärred-Vegby på Glasets dag. Som tur var skakade vi av oss debaclet mot Dalsjöfors och 

vinner den prestigefyllda matchen. Omgångarna efter besegrade vi sedan också Hajom och 

Örby. Mot Hajom var Sebastian Svensson tillbaka från start och gjorde ett drömmål med 

yttersidan i bortre krysset. 

När juli månad inleddes hade vi två matcher kvar innan sommaruppehållet. Först borta mot 

Torestorp-Älekulla och sedan hemma mot Hössna/Timmele. Om Högvad är en svår 

bortamatch så måste Torestorp-Älekulla anses vara några snäpp värre, speciellt på 

Svansjövallen där matchen skulle spelas. Efter varierande frånvaro under tidigare omgångar 

var nu i princip alla tillgängliga förutom avstängde Victor Blomgren. Christoffer Åkerlund 

gjorde sin första start efter sjukdomen. 

Efter en snöplig start på matchen där TÄFF:s Adam Johansson gjorde 1-0 efter fem minuter 

så spelade vi under resten av första halvlek högklassig fotboll. Men på grund av storspel från 

hemmamålvakten stod det bara 2-1 när vi gick till halvtidsvila. I andra lyckades TÄFF göra två 

snabba mål och efter 55 minuter ledde de med 3-2. Vi bytte in Simon Berndtsson som 

skapade total oreda i hemmalagets bakre led och efter två mål av Jidde hade vi vänt på 

steken och kunde inkassera tre blytunga poäng. Vid det här skedet hade vi lyckats besegra 

TÄFF två gånger på samma säsong, när hände det senast? 

Tre dagar senare besegrade vi också Hössna/Timmele och gick på sommarledighet som 

serieledare. Vi hade under våren visat en stabilitet bakåt där våra supersnabba ytterbackar 

Alfred Andersson och Simon Berndtsson gjort det väldigt svårt, ja i princip omöjligt för 

motståndarna att ta sig förbi på kanterna. Nu väntade välbehövlig sommarvila. 

 

I slutet av juli var det åter dags att snöra på sig skorna och köra igång höstsäsongen. Första 

veckan hade vi två träningar och match mot Södra Ving. Veckan efter var det dags att 



 

 

återuppta seriespelet genom toppmöte mot Sätila på Lygnevi. Med fyra poängs marginal ner 

till tvåan Sätila och sex till trean Dalsjöfors hade vi skaffat oss ett utmärkt utgångsläge inför 

hösten. Trots detta, eller möjligtvis tack vare detta, var vi bara knappt fjorton spelare på 

träningarna de två första veckorna. Något som irriterade och skulle kunna bli mycket 

kostsamt. 

Efter att besegrat Södra Ving kändes det ändå som att vårens fina prestationer fanns kvar i 

oss. Trots manfall under träningarna åkte vi med ett mycket starkt lag till Sätila. Matchen 

inleddes bäst av hemmalaget men vi kom upp i nivå ganska omgående och efter knappt 

femton minuter dundrade Christoffer Åkerlund in bollen i krysset genom ett skott utanför 

straffområdet. Vi var väl insatta i Sätilas lagbygge och visste om att nästan all deras offensiv 

utgick från skytteligaledaren Dahlberg. Därför var vi också extra uppmärksamma på honom. 

Cirka tio minuter efter vårt ledningsmål tappade vi slarvigt bollen i eget försvar och Dahlberg 

höll sig framme och sköt bollen på en rödsvart arm. Domaren dömde straff som PA var så 

när att rädda, men de kvitterar till 1-1.  

I andra halvlek var vi bättre än i första och skapade under första tjugo minuterna ett tryck 

mot Sätilas mål med två solklara lägen. Istället, med drygt tio minuter kvar av matchen, 

ställer de om på en av våra hörnor och trycker in 2-1 till hemmapublikens förtjusning. I 

slutminuterna, när vi flyttat upp för att möjligen kvittera, kontrar Sätila in ytterligare ett mål 

och 3-1 blev slutresultatet. 

Omgången efter väntade ännu ett topplag. Denna gång Äspered hemma på Glasvallen. Efter 

en stark första halvlek där vi borde gjort två mål är det istället bortalaget som på kort tid i 

andra halvlek går upp till en 3-0-ledning. Vi försöker hinna ikapp men matchen slutar 3-2 till 

Äspereds favör. Två raka förluster och vi hade blivit förvisade från vår förstaplats till en 

tredjeplats, med Sätila och Dalsjöfors framför oss. 

I detta skede var stämningen nedslagen i truppen. Känslan var att vi hade slarvat bort vårt 

gyllene försprång, vilket vi rent krasst givetvis också gjort. Samtidigt hade vi mött två av de 

bästa lagen i serien. Dels Sätila som är enormt starka hemma och dels Äspered som inte 

förlorat på bortaplan. Dessutom hade båda matcherna varit otroligt jämna. Efter viss kalkyl 

såg vi att vi hade flest hemmamatcher kvar, samtidigt som Sätila hade flest bortamatcher 

kvar, och Dalsjöfors hade vi på hemmaplan några omgångar fram. Så till viss del partiskt 

resonerat hade vi fortfarande slagläge, men först och främst var vi tvungna att vända på 

skutan omgående, och det borta mot Kinnahult. En så kallad ödesmatch. 

Inför matchen mot Kinnahult trillade återbuden in ett efter ett. Efter att ha kallat in en 

halvskadad spelare kunde vi åtminstone mönstra en trupp med två avbytare. Ett signum för 

vår trupp under året var dess höga lägstanivå, vilket gjorde att någon misstro aldrig infann 

sig inför matchen. Vi fick en tung start då vi tidigt tappar bollen centralt vilket Kinnahult 

utnyttjar och gör 1-0. Vi repar oss relativt omgående och spelar en bra fotboll vilket ger 

utdelning då Christoffer Åkerlund gör 1-1 framspelad av Hampus Öberg. Sen kommer också 

1-2 innan Elias Isaksson utökar till 1-3 vilket är resultatet i halvtid. I andra halvlek kämpar vi 

tappert och trots att Kinnahult reducerade till 2-3 kunde vi hålla undan efter ett antal 

eminenta räddningar av John Östlund, och därmed bärgade vi tre nödvändiga poäng. 



 

 

Nu var åter energin tillbaka i truppen och alla var förväntansfulla inför hemmamatchen mot 

Mariedal som skulle livesändas av Boråstidningen och kommenteras av Christian Dower. 

Matchen blev en jämn historia även om vi var snäppet tyngre under första halvlek och 

framförallt första halvan av andra. Med tjugo minuter kvar att spela gör vi 3-1 och 

tvåmålsledningen känns stabil. Sista fem minuterna händer det som inte får hända då vi 

både släpper in 3-2 och 3-3 vilket blir slutresultatet. Ett besviket gäng vandrar av planen 

efter en bra match. 

Efterföljande två matcher gjorde vi det som förväntades och besegrade Hajom med 6-0 och 

Högvad med 2-0. Med tre omgångar kvar av serien ledde Dalsjöfors på 42 poäng, samma 

som oss men med betydligt bättre målskillnad. På tredje plats låg Sätila på 41 poäng. I nästa 

omgång väntade en så kallad seriefinal mot Dalsjöfors hemma på Glasvallen. Vi var dock väl 

medvetna om att allt annat än seger skulle vara förödande med tanke på vår mycket sämre 

målkvot jämfört med de andra två toppkonkurrenterna, samtidigt som Sätila skulle möta 

bottenlaget Högvad. 

Söndagen 23:e september var det då dags för årets match när Dalsjöfors gästade Glasvallen. 

Nu fanns det inte längre något utrymme för oönskade resultat. I slutspurten av en serie är 

varje matchs betydelse mer påtaglig och nerverna gör sig påminda. Bortsett från en 

avstängning på Simon Berndtsson och en utlandsresa på Zydrunas Ruminas var de flesta 

tillgängliga för spel. Vi mönstrade således en stark elva och fick bästa tänkbara start när 

Mirand Gjakova efter blott tre minuter dundrar in en frispark från distans. Dessvärre tilläts 

Dalsjöfors kvittera tämligen omgående och vi tappar momentum vilket gör att bortalaget har 

kommandot under första halvlek, men får en man utvisad i slutminuterna. 

I andra halvlek tog vi över taktpinnen och får med oss en uppsjö av hörnor och till slut rivs 

Anton Werneröd ner i samband med en av dessa. Straffen tar han själv hand om. Ledning 2-1 

är ett faktum och publiken jublar glatt. Sedan känns det stabilt men i minut sjuttio kvitterar 

Dalsjöfors. Mentalt börjar det nu bli jobbigt för oss då vi gett bort två ledningar och känner 

anspänningen krypa sig på allt starkare. Vi måste vinna den här matchen för att ha en bra 

chans på förstaplatsen eller alternativt andraplatsen. Vid oavgjort, eller ännu värre förlust, 

har Sätila och Dalsjöfors allt i egna händer och med tanke på deras två sista matcher, mot 

under omständigheterna lätt motstånd, skulle det bli svårt för oss att utmana. 

 

Det är drygt tio minuter kvar av andra halvlek. Ställningen är 2-2, Sebastian Svensson lägger 

upp bollen för hörna. De välfriserade gossarna med röda trikåer och svarta kortbyxor 

formerar sig i straffområdet. Var och en enligt ett på förhand väl utstuderat mönster, redo 

att utföra precis det som torde vara mest gynnsamt. Unge Svensson kliver med tre bestämda 

steg bakåt och lyfter armen upp i luften. Därefter släpper han åter ned den samme, tar fart 

och skickar iväg bollen in mot målområdet. Synkront rör sig en grupp utvalda spelare mot 

motståndarnas burväktare som därmed inte tillåts det utrymme han för stunden är i behov 

av. Trots det försöker han utföra sin planerade men väl ambitiösa aktion. Han förmår blott 

stöta bollen en spannlängd bort från sin position. Den faller ner på öppen yta. Tiden står 

stilla. 

Kontrollerat men raskt rör sig flexible Robert Persson framemot ytan. Bollen får en 

osedvanligt hög studs. Persson agerar följsamt därefter och vinklar upp höften och sträcker 



 

 

ut högerbenet parallellt med gräsmattan. Ett kort muskeldrag med baklåret övergår till ett 

explosivt motdrag med framlåret. Den spända vristen träffar bollen. Ett dovt läderljud hörs 

när bollen kortvarigt övergår från klot till ellipsoid, samtidigt som den ändrar riktning och 

sätter fart mot en tänkt yta omsluten av målramen. Burväktaren gör ett sista försök till 

ingripande och vräker sig mot sin vänstra stolpe. Det hjälper inte. Bollen susar spikrakt in 

över mållinjen. Glädjescener utbryter och medspelarna jagar instinktivt efter målskytten i 

dennes sprudlande segervals. Målet innebär ledning, inte bara i samma minut, inte bara i 

efterföljande del av matchen, utan också ledning av serien. När bara två omgångar återstår. 

 

I och med segern mot Dalsjöfors hade vi satt oss själva i en förträfflig sits inför de två sista 

omgångarna. Att Sätila dessutom hade spelat oavgjort mot Högvad gjorde läget än bättre. 

Nu väntade en nervös vecka inför bortamatchen mot Tvärred-Vegby, en traditionellt lurig 

drabbning mot ett lag där nu också båda kusinerna Frilander var tillbaka och i god form. 

Matchen mot TVFC ägde rum på lördagen på Sämshov. Vi var laddade till max och Simon 

Berndtsson var tillbaka efter sin avstängning. Inledningen av första halvlek var relativt jämn 

och något böljande då hemmalaget stundtals överbemannade och stundtals 

underbemannade mittfältet. Tvärred-Vegby spelade en inspirerande anfallsfotboll och 

Gabriel Frilander var ett ständigt hot på sin kant. Mycket riktigt blev det också han som 

inledde målskyttet med tio minuter kvar av första halvlek. Vi repar oss kvickt och kvitterar i 

slutminuten genom en nick av Sebastian Svensson på ett kort inlägg från Victor Blomgren. 

Det gav oss nödvändig positiv energi som vi tar med oss ner i omklädningsrummet i 

halvtidsvilan. 

Väl nere i katakomberna på Sämshov nås vi ledare av beskedet att Sätila och Dalsjöfors 

skrällartat tappat poäng i sina respektive matcher, något som innebar att vi vid tre poäng var 

klara seriesegrare. Vår första reaktion var att inte berätta för laget för att hålla fokusen 

uppe. Efter en minuts överläggning bestämde vi oss istället för att avslöja resultaten. Alla 

tänder till och vi går ut i andra halvlek och spelar en avslappnad och fin fotboll. Det dröjer 

runt femton minuter innan vi tar ledningen genom Victor Blomgren. Därefter fortsätter vi 

trycka på men Tvärred-Vegbys målvakt gör en rad kvalificerade räddningar. I slutskedet av 

matchen får Frilander ett friläge som PA avstyr. Det absolut sista som händer är att 

hemmalaget får en frispark en bit in på vår planhalva. De flyttar upp allt manskap och lyfter 

in bollen mot straffområdet, men den är får lång och nickskarven går utanför mål till inspark. 

Därefter blåser domaren av matchen. Saken är klar. Guldet är i hamn. 



 

 

 
Efter säkrad serieseger på Sämshov 29:e september 2018. 

 

Drygt en månad efter seriesegern säkrats, i början av november, skall säsongen summeras. 

Även sista matchen, hemma mot Örby, lyckades vi vinna och avslutade därmed säsongen 

med fem raka segrar och hamnar till slut på 51 poäng. Det är en respektabel siffra och vi har 

dessutom hela fem poängs marginal ner till Sätila på andraplatsen. Totalt blev det sexton 

segrar, tre oavgjorda, tre förluster och 63-32 i målskillnad. Vi gjorde inte flest mål och 

släppte heller inte in minst. Det är svårt att peka på enskilda detaljer eller enskilda spelare 

som varit direkt avgörande för årets framgång, snarare är det helheten och den höga 

lägstanivån som är en något tråkig, men likaväl adekvat förklaring till seriesegern. Att vi 

lyckas besegra lag som TÄFF, Örby, Högvad, Kinnahult och Tvärred-Vegby två av två matcher 

är lätt att glömma bort men visar på vår styrka och förmåga att upprepade gånger leverera 

det som krävs. 

Fram till sommaruppehållet var det ett antal spelare som utmärkte sig extra. Exempelvis var 

mittbacksgeneralen tillika kaptenen Viktor Nyström en kugge både på träning och match. 

Tillsammans med Alfred Andersson var högersidan av backlinjen nästintill omöjlig att passera 

för motståndarna. Dardan Mehmeti höll nollan tre matcher och var obesegrad de sex 

omgångar han spelade innan han tvingades bort. De matcher Christoffer Åkerlund var med 

var han den som dirigerade anfallen och har från föregående år utvecklats till att bli en 

poängspelare av rang med elva poäng på femton matcher som renodlad innermittfältare. 

Under hösten var det andra spelare som klev fram och spelade betydande roller. Exempelvis 

Sebastian Svensson, som trots den otäcka olyckan på ett eller annat sätt ligger bakom flera 

av de avgörande målen i slutspurten. Kamraten Anton Werneröd vaknade också till liv i 

slutskedet av serien och gör tio mål de sex sista matcherna. Även Simon Lundgren gör sex 

raka nittiominutersmatcher i slutet och ser till att vi inte förlorar en enda av dessa 

avslutande drabbningarna. 

Andra spelare som varit genomgående betydelsefulla är Victor Blomgren som vinner 

poängligan på imponerande 20 poäng, och inte långt efter kommer vapendragaren Jidde på 

16. Gustav Kettil gör i och med sista omgången sin 78:e raka match från start för Limmareds 

IF i division 5 södra och har spelat varenda minut under säsongen. Vidare har vi talangerna 



 

 

Elias Isaksson, Carl Johansson och Hampus Öberg, alla födda 2000. Elias och Carl har varit 

med i truppen samtliga tjugotvå matcher. Dessa tre har ofta klivit in i matcher då ordinarie 

nyckelspelare varit borta och sett till att det blivit seger, exempelvis Sätila hemma, och 

Högvad och Kinnahult borta. 

Simon Berndtsson och Mirand Gjakova är spelare som inte alltid varit tillgängliga, men de 

matcher de deltagit har de ofta varit bäst på plan och stått för avgörande prestationer. 

Slutligen har vi bundsförvanterna Per-Anders Sundqvist och Robert Persson. Robert har varit 

en väsentlig balansspelare vilket statistiken påvisar. De minuter Robert varit på plan har vi 

inte förlorat en enda gång, ett enastående facit. PA hade en stöttande roll under inledningen 

av våren men efter bilolyckan fick han gå in i hetluften och har därefter varit seriens bästa 

målvakt. Med sina reflexräddningar, sin pondus på fasta situationer och sin förmåga att läsa 

spelet har han varit en oumbärlig del i årets framgång. 

Till syvende och sist är det fantastiskt kul för föreningen att vara tillbaka i division 4. Speciellt 

samtidigt som övriga samhället är på uppgång tack vare Glasets hus och kringliggande 

aktiviteter. Förhoppningsvis kan alla bidra till att vi klarar det första tuffa året i fyran och kan 

bygga på sikt. I sista matchen visar Elias, Hampus, Carl och Emil Wallin att morgondagens LIF 

kan bli något alldeles extra. Två ytterligare goda nyheter inför framtiden är Liam Donkor och 

Johan Berndtsson, som gjort varsin B-lagsmatch under hösten och vars utveckling kommer 

bli väldigt intressant att följa. 

Vi i ledarstaben har valt att tacka för oss. Gustav och Victor efter tre år som spelande 

tränare. Christer och Mattias efter två år som assisterande. Det har varit slitsamt och mycket 

energi har krävts och kvävts. Därför känns det extra skönt att avsluta med en serieseger och 

avancemang. Samtidigt har det varit roligt och det är alltid en ynnest att få vara del i en 

positiv utveckling. 

I dagarna blev det klart att Joseph Elanga tar över som huvudtränare vilket känns klockrent. 

De som har insikt i lokalfotbollen vet vad han åstadkommit i Mariedal och dessutom har han 

en konstruktiv fotbollsfilosofi som blir som en förlängning av det vi jobbat med under tre år. 

Den rutin och kunskap han besitter i och med sin överlägsna erfarenhet som spelare ger våra 

killar unika möjligheter att utvecklats jämfört med övriga klubbar i bygden. Därav hoppas vi 

också att vi kan få in ytterligare ett antal unga talanger som kommer behövas för att vi ska 

bli en tillräckligt stark trupp nästa år. 

Slutligen vill vi passa på att rikta extra tack till tre viktiga faktorer bakom årets framgång. 

Först Thomas Edvardsson som underhållit och utvecklat målvakterna under året och som 

tillhör en gammal skola av engagemang som dessvärre blir allt mer sällsynt. Sedan Daniel 

Samuelsson som noggrant ordnar och fixar med material, omklädningsrum och annat på ett 

sätt som höjer seriositeten och atmosfären långt över serietillhörigheten. Sist har vi alla våra 

trogna supportrar som stöttat oss under året och gjort det lätt att tagga till match efter 

match. Hade någon av dessa tre faktorer tagits bort hade det inte blivit någon serieseger. 

      

    Ledarstaben 

 



 

 

Tabell division 5 södra 2018 

Limmareds IF 22 16 3 3 63-32 31 51 

Sätila SK 22 14 4 4 74-29 45 46 

Dalsjöfors GoIF 22 14 3 5 62-29 33 45 

Äspereds IF 22 12 5 5 52-33 19 41 

Mariedals IK 22 10 7 5 55-45 10 37 

Kinnahults IF 22 9 5 8 54-57 -3 32 

Torestorp-Älekulla FF 22 8 3 11 52-52 0 27 

Tvärred-Vegby FC 22 8 3 11 42-51 -9 27 

IFK Örby 22 7 4 11 45-57 -12 25 

Högvads BK 22 7 2 13 38-67 -29 23 

Hössna/ Timmele 22 5 1 16 29-65 -36 16 

Hajoms IF 22 1 2 19 27-76 -49 5 

 

 

 

Tabell utveckling A sydöstra 2018 

Limmareds IF 12 9 2 1 56-18 38 29 

Dalsjöfors GoIF 12 7 2 3 50-33 17 23 

Södra Vings IF 12 5 2 5 41-38 3 17 

Borås AIK 12 5 2 5 31-36 -5 17 

Gällstads FK 12 5 2 5 28-41 -13 17 

Kinnahults IF 12 4 3 5 44-33 11 15 

IFK Örby 12 0 1 11 14-65 -51 1 

 

 

 

Tabell DM grupp 9 

Limmareds IF 3 1 2 0 8-4 4 5 

Rydboholms SK 3 1 2 0 7-4 3 5 

Falköpings FK 3 1 1 1 8-9 -1 4 

Ulvåkers IF 3 0 1 2 5-11 -6 1 

 

 

 

 

http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=61767
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=62457
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=115473
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=63161
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=25563
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=63756
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=65500
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=86240
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=26587
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=65446
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=61373
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=63544
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=61768
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=158159
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=62490
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=60666
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=65437
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=63757
http://www.vastgotafotboll.org/information/?flid=61560
https://www2.svenskfotboll.se/cuper-och-serier/information/?flid=61767
https://www2.svenskfotboll.se/cuper-och-serier/information/?flid=62031
https://www2.svenskfotboll.se/cuper-och-serier/information/?flid=91326
https://www2.svenskfotboll.se/cuper-och-serier/information/?flid=55908


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängliga division 5 södra 2018 
 Poäng Mål Assist 

Victor Blomgren 20 11 9 

Zydrunas Ruminas 16 6 10 

Anton Werneröd 16 16 0 

Sebastian Svensson 11 3 8 

Christoffer Åkerlund 11 8 3 

Elias Isaksson 7 4 3 

Simon Berntsson 6 4 2 

Mirand Gjakova 6 2 4 

Robert Persson 4 1 3 

Gustav Kettil 2 2 0 

Denis Mehmeti 2 1 1 

Carl Johansson 2 2 0 

Alfred Andersson 2 1 1 

Viktor Nyström 1 1 0 

Simon Lundgren 1 1 0 

Hampus Öberg 1 0 1 

 

Poängliga utveckling A sydöstra 2018 
 Poäng Mål Assist 

Elias Isaksson 14 11 3 

Anton Werneröd 10 8 2 

Victor Blomgren 8 5 3 

Emil Wallin 8 3 5 

Simon Palmgren 8 6 2 

Simon Berntsson 7 4 3 

Hampus Öberg 6 2 4 

Mirand Gjakova 5 1 4 

Christoffer Åkerlund 5 2 3 

Carl Johansson 4 1 3 

Peter Edvardsson 4 2 2 

Viktor Nyström 3 1 2 

Denis Mehmeti 3 2 1 

Gustav Persson 2 2 0 

Simon Lundgren 2 1 1 

Sebastian Svensson 2 1 1 

Zydrunas Ruminas 2 0 2 

Alfred Andersson 2 0 2 

Magnus Edvardsson 2 1 1 

Dardan Mehmeti 1 1 0 

Oskar Andersson 1 1 0 

Liam Donkor 1 1 0 

 
 



 

 

 

 

 

Träningsstatistik 2018 

Gustav Kettil 97 % 74 

Carl Johansson 92 % 70 

Robin Svensson 90 % 69 

Victor Blomgren 90 % 69 

Viktor Nyström 88 % 67 

Hampus Öberg 85 % 65 

Simon Lundgren 80 % 61 

Christoffer Åkerlund 77 % 59 

Alfred Andersson 77 % 59 

Emil Wallin 77 % 59 

Robert Persson 76 % 58 

Elias Isaksson 76 % 58 

Dardan Mehmeti 67 % 51 

Sebastian Svensson 61 % 47 

Anton Werneröd 59 % 45 

Mirand Gjakova 56 % 43 

Per-Anders Sundqvist 56 % 43 

Gustav Persson 55 % 42 

Zydrunas Ruminas 52 % 40 

John Östlund 47 % 36 

Ludvig Johansson 39 % 30 

Simon Berntsson 39 % 30 

Said Ramadan 27 % 21 

Denis Mehmeti 26 % 20 

Antal träningar 8/1 till 5/10 2018. Spelare med färre än 20 träningar är ej med. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Generell statistik A-, B-, DM- och träningsmatcher 2018 

 Antal 
matcher 

Antal 
minuter 

Antal 
mål 

Antal 
assist 

Carl Johansson 46 2550 3 3 

Gustav Kettil 44 3410 2 0 

Hampus Öberg 44 1993 2 5 

Elias Isaksson 42 1976 18 6 

Viktor Nyström 38 3148 2 0 

Simon Lundgren 37 2258 2 1 

Victor Blomgren 37 2659 19 17 

Emil Wallin 35 1836 6 6 

Zydrunas Ruminas 34 2503 13 13 

Mirand Gjakova 33 1931 4 8 

Christoffer Åkerlund 32 2518 13 6 

Sebastian Svensson 32 1638 6 9 

Alfred Andersson 31 2535 1 0 

Anton Werneröd 28 2053 24 3 

Simon Berntsson 28 1821 8 5 

Robert Persson 26 1826 1 4 

Dardan Mehmeti 23 1631 1 0 

Per-Anders Sundqvist 22 1560 0 0 

Gustav Persson 19 502 2 0 

Denis Mehmeti 19 1320 3 2 

Ludvig Johansson 16 795 0 1 

Erik Johansson 14 465 0 0 

John Östlund 13 630 0 0 

Robin Svensson 11 378 0 0 

Ensar Hamza 9 516 0 0 

Oskar Andersson 5 310 1 0 

Simon Palmgren 5 435 6 2 

Tobias Alfredsson 3 225 0 0 

Magnus Edvardsson 3 270 1 1 

Peter Edvardsson 2 180 2 2 

Meduar Gjakova 2 142 0 0 

Said Ramadan 1 60 0 0 

Christer Persson 1 72 0 0 

Liam Donkor 1 60 1 0 

Karl Kettil 1 90 0 0 

Johan Berndtsson 1 57 0 0 

 



 

 

Ungdomssektionen 2018 
 
 

Då lägger vi ännu ett händelserikt år till handlingarna. Vi fick tyvärr lägga ner vårt 14 års lag då vi 

hade för få spelare, men här har vi nu ett samarbete med Dalstorp. Åtta limmareds killar spelar i 

deras 14 och 16 års lag, det är kombinerade lag så våra killar är fortsatt registrerade för Limmared. 

Detta samarbete tror jag är grunden för att vi i framtiden fortsatt ska kunna ha ett seniorlag i 

Limmareds IF:s regi. 

Vi har haft runt 90 barn och ungdomar i gång, alltifrån 4 till 16 år, både killar och tjejer. Ser vi på vår 

seniortrupp är det nästan ett juniorlag, så det blir viktigare och viktigare att vi får med så många som 

möjligt och att fler fortsätter spela fotboll längre.  

Vi har haft ett tjejlag i seriespel i år och här kommer vi att påbörja diskussioner med bland annat 

Nittorp, Dalstorp och Länghem om hur tjejfotbollen i kommunen ska se ut i framtiden. Vi siktar på att 

ha två tjejlag nästa år, ett i en niomannaserie och ett som spelar poolspel. 

Vi har många nysvenskar i föreningen vilket vi ser som något väldigt positivt, det utvecklar både 

föreningen, ledare och spelare. 

Vill även passa på att tacka alla som ställt upp och varit domare, utan er hade vi inte kunnat spela 

några matcher, Tack! 

Sist men inte minst, det är alla våra barn och ungdomar som är grunden i vår förening och som gör 

att den förhoppningsvis kan leva i många år till. 

 

 

Tack för ett givande år! 

Ronny Josefsson 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fotbollsskolan  
 
I fotbollsskolan har tjejer och killar som är födda 2011-14 tränat på tisdagar inomhus i hallen under 
våren för att senare under sommar/höst varit ute på Glasvallen. Deltagandet har varit stort med ett 
snitt på ca. 25 barn per träningstillfälle. Inriktningen på träningarna har varit att öka motorik, bli vän 
med bollen och att leka tillsammans. Under senare delen av sommaren har vi även fått möjlighet att 
testa på dom nya 3-mannaplanerna vilket är väldigt uppskattat och kul för barnen. 
På glasets dag spelade vi en underhållande förmatch mot Dalstorp där dom visade stor kämpaglöd 
och laganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På sista träningen hade vi avslutningsfika i regn  
och hagel uppe på ett annars soligt Glasvallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledarna  
Magnus, Anna-Karin, José och Lars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Poolspel 7-8 års 

 

7 och 8 åringarna har under året tränat i olika träningsgrupper men har spelat poolspel tillsammans. 

Det har vi gjort i Högvad, Timmele, Dalstorp, och på Borås Arena. Vi har bjudit publiken på ett 

underhållande spel med snygga mål, målgester, fantomräddningar och lysande passningsspel. Bland 

de lag som vi fått möta fanns, Timmele, UIFK, Dalstorp, Mariedal, Bergdalen och Sjötofta. 

Stämningen har alltid varit på topp och vi vill tacka familj, vänner och publik som hejat på under 

matcherna. 

 

 

//Jonas och Claes 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P10 

 
Årets träningsgrupp i P-10 har bestått av ca 20 barn i åldrarna 8-10 år. Vi började med 
inomhusfotboll i februari och i april blev de Glasvallen som gällde och nu kör vi inomhus igen fram till 
december. Vi har haft ett lag som spelat i kompisligan div 14 och där blev det 16 matcher totalt och 
lika många vinster. Det härliga med denna grupp är blandningen av olika nationaliteter på barnen 
men i Lif är vi alla lika oavsett var vi kommer ifrån. Vi som tränat och coachat laget vill tacka för ett 
mycket lyckat år. 
 

 

 
 
//Peter, Jonas, Claes och Kim 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tjejlaget 

 

Det äldre tjejlaget efter en väl genomförd cup på Borås Arena. 

Vi har under året haft en tjejgrupp med tjejer födda 2006 – 2010, vi har haft ett lag i F11 serie och ett 

poolspelslag för de yngre. De äldre har spelat tre cuper och de yngre två, vilket har gjort att vi 

utvecklats då vi många gånger mött riktigt bra motstånd, till exempel Jönköping Södra och Jitex för 

att nämna några. 

Det äldre laget spelade i en ofullständig serie. De flesta matcherna vi har spelat har varit jämna. Vi 

förlorade ett par matcher på vårsäsongen men under hösten hade vi utvecklats ytterligare och vann 

alla matcher. Nästa år kommer vi att satsa på att ha ett niomannalag i en lite bättre serie med lite 

tuffare motstånd så att tjejerna får utvecklas ännu mer. 



 

 

 

Nöjda tjejer efter matchen på Glasets dag! 

Det yngre laget har spelat två poolspel på våren och två på hösten, samt en match på Glasets dag. Vi 

var även med på Borås Arena Cup med ett sjumannalag vilket var första gången för några, men de 

gjorde en riktigt bra insats. Nästa år kommer vi att fortsätta spela poolspel med ett lag då vi får in 

några nya tjejer från fotbollsskolan.   

Tjejerna har gjort stora framsteg under året och låter bollen göra jobbet och försöker att använda 

hela planen. Alla har utvecklat sina skott rejält. Det vi måste träna upp en del är en tuffhet och att 

våga utmana och ta avslut. Det är fantastiskt vilka framsteg alla tjejerna har gjort under säsongen och 

alla är positiva trots den stora åldersskillnaden. Oftast har vi delat upp tjejerna på träningarna, 

speciellt när vi har spelat för att alla ska få så mycket bollkontakt som möjligt. 

 

 

Match mot Timmele på en sönderbränd plan, men det värsta enligt tjejerna var att vi glömde 

bortastället, så att de fick spela med västar. 

 

 



 

 

 

Träningsfilten har varit bra under året, som ni ser i statistiken nedan. En del tjejer har slutat under 

året, men det är flera nya som har börjat så nu är vi 20 tjejer i gång. 

     
     
År Förnamn Efternamn Totalt ggr % 
2007 Alva Gustafsson 48 96 
2008 Agnes Josefsson 47 94 
2006 Ella Torén 45 90 
2009 Vera Gustafsson 45 90 
2007 Elise Lignell 42 84 
2010 Nova Klaesson 42 84 
2006 Maja Gustavsson 41 82 
2007 Hadia Yousufi-Ataye 40 80 
2006 Bilges Yousofi-Ataye 39 78 
2006 Natalie Marojka 39 78 
2008 Andrea Bäckström 35 70 
2007 Mira Zema 35 70 
2010 Alva Carlsson 30 60 
2008 Izabelle Johanssson 24 48 
2010 Nellie Svensson 18 36 
2006 Dalya IBrahim-Albaik 16 32 
2009 Meja Dunerhall 16 32 
2009 Livia Thorsson 14 28 
2007 Gabriella El-Abdi 12 24 
2009 Jolin Arrhenius 9 18 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Vi vill gärna att fler tjejer ska börja spela med oss! Nästa år ska vi ha ett niomannalag och ett 

femmannalag. Åldersskillnaden till trots är samanhållningen och stämningen riktigt bra i laget och det 

är aldrig något gnäll, mer än när vi tränare glömmer bortastället… 

 

Tack för ett riktigt roligt år! 

Wilma Andersson, Tobias Gustafsson, Johan Torén och Ronny Josefsson 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Glasmilen 2018 
 
Numera får vi nästan säga att det är tradition att ge sig ut i skogarna runt Limmared för att vandra 
Glasmilen vecka 20. Så gjorde i år 136 lag, vilket är rekord för Glasmilen. 
Idén till Glasmilen väcktes på hösten 2013, och redan i maj året därpå gick den första upplagan av 
stapeln. Då, 2014 var det drygt 70 lag som kom till start, och vi har efter starten vuxit för varje år. 
Inför promenaden jobbas det hårt för att komma på nya spännande ”lekar” som är kul att tävla i, 
men som samtidigt är genomförbara på den yta och med den funktionärsstyrka som finns tillgänglig. 
I år var det grenar som ”Pilkastnings-poker” där man genom att kasta pil på en kortlek skulle skapa 
sig sin bästa pokerhand, ”Sjoelbek” där man skulle fösa fram en trissa på ett bord och få in den i 
något av de tre poänggivande fack som fanns längre fram. Givetvis fanns även eldningen med (den 
enda gren som vi ännu inte har bytt ut mellan åren), här handlar det om att på så snabb tid som 
möjligt tända en eld och få såpavatten i en burk att koka över. 
 

 
 
För att ha en möjlighet att genomföra Glasmilen så krävs det att vi får hjälp av frivilliga funktionärer, 
och det har vi verkligen fått! Vi kan inte nog understryka vikten av den hjälp som vi får från allt av 
byggandet av stationerna till tävlingsledning på delgrenarna och hamburgargrillning ute i skogen! 
Efter lagen kommit i mål presenteras rådande ställning live på en storbildsskärm inne på Glasets hus, 
här är stämningen på topp när bandet håller ställningarna ute i tältet. Efter 18-tiden tar bandet en 
paus för att åter komma tillbaka efter prisutdelningen och driva upp stämningen till något som 
närmast kan liknas vid en riktigt bra After bech på självaste Tylösand en het sommardag! 
2018 togs segern hem av laget ”Tranemo Old Boys” efter en stabil insats. 
 
Vi hälsar alla välkomna till Glasmilen 2019, och passar på att be alla som kan tänka sig att vara 
funktionärer at meddela detta till någon i LIF eller till någon på Glasets Hus. 
 

 
 
 
 



 

 

Rätta raden på LIF-tipset 2018 
 
 
Spelprogram 2018 Div 5 Södra 
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2018-04-21 12:00 Limmareds IF - Torestorp-Älekulla FF 4 - 0 

2018-04-29 15:00 Hössna/Timmele - Limmareds IF 2 - 6 

2018-05-01 19:00 Limmareds IF - IK Gauthiod 1 - 9 

2018-05-04 19:00 Limmareds IF - Sätila SK 1 - 0 

2018-05-11 19:00 Äspereds IF - Limmareds IF 4 - 4 

2018-05-15 19:00 Limmareds IF - Kinnahults IF 2 - 1 

2018-05-22 19:00 Mariedals IK - Limmareds IF 0 - 0 

2018-06-05 19:00 Högvads BK - Limmareds IF 2 - 5 

2018-06-10 15:00 Dalsjöfors GoIF - Limmareds IF 1 - 0 

2018-06-16 15:00 Limmareds IF - Tvärred-Vegby FC 2 - 1 

2018-06-20 19:00 Limmareds IF - Hajoms IF 2 - 1 

2018-06-26 19:00 IFK Örby - Limmareds IF 1 - 3 

2018-07-02 19:00 Torestorp-Älekulla FF - Limmareds IF 3 - 4 

2018-07-05 19:00 Limmareds IF - Hössna/Timmele 2 - 1 

2018-08-10 19:00 Sätila SK - Limmareds IF 3 - 1 

2018-08-17 18:45 Limmareds IF - Äspereds IF 2 - 3 

2018-08-25 15:00 Kinnahults IF - Limmareds IF 2 - 3 

2018-08-30 18:15 Limmareds IF - Mariedals IK 3 - 3 

2018-09-08 15:00 Hajoms IF - Limmareds IF 0 - 6 

2018-09-15 15:00 Limmareds IF - Högvads BK 2 - 0 

2018-09-23 15:00 Limmareds IF - Dalsjöfors GoIF  3 - 2 

2018-09-29 15:00 Tvärred-Vegby FC - Limmareds IF 1 - 2 

2018-10-07 15:00 Limmareds IF - IFK Örby 6 - 1 
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18 rätt  1500:- 
 

Cicci Larsson Dalstorp 

 17 rätt  750:- 
 

Hampus Öberg Limmared 

Mari Öberg Limmared 

 16 rätt  50:- 
 

Anna Davidsson Limmared 

Emil Hagstedt Limmared 

Per Andersson Länghem 

Tobias Svensson Tranemo 2 st 

Joel Alfredsson Limmared 

Lukas Ruminas Limmared 

Zydrunas Ruminas Limmared 

Ingbritt Torén Karlsson Limmared 

Agneta Torén Halmstad 

Annika Magnusson Tranemo 

Arne Åkerlund Tranemo 

Marcus Henningsson Tranemo 

Hampus Öberg Limmared 

Mari Öberg Limmared 

Mattias Öberg Limmared 2 st 

Alma Öberg Limmared 2 st 

Isabell Svensson Limmared 

Ingegärd Svensson Limmared 

Erica Sahlén Limmared 

Thomas Sahlén Marbäck 

Birgitta Phersson Limmared 

Bengt Kettil Tranemo 

Bengt Axelsson Limmared 

Göte Nilsson Limmared 

Roland Ekdahl Göteborg 

Malin Bäckström Limmared 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

MEDLEMSKAP I LIMMAREDS IF 
  
För att få detta LIF-blad i fortsättningen krävs endast att Du är medlem i LIF. 
Årsavgiften är:   AKTIV SPELARE  300: - 
       STÖDJANDE MEDLEM     100 :- 
 
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. 
 

 
 
 
MÅNADSLOTTERIET har en avgift på 250: -/år och då deltager Du automatiskt i vår 

månadsdragning. Men detta innebär EJ att Du är medlem! 
 
Vi har också 4 kvartalsvinster. 
 
Kvartalsvinsterna är värda 2.000 :- vardera. 
 
IV:e Kvartalsvinsten  2017 vanns av Nr  606 Anders Berndtsson 
I:a   ”               2018 ”               Nr  173 Cig Cedergren 
II:a  ”                            2018 ”               Nr  284 Thomas Öberg 
III:e ”                            2018 ”               Nr  102 Gull-Britt Eriksson 
 
LIF gratulerar till vinsterna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

LIF:S STYRELSE 2018 
 
Ordf.   Anders Berndtsson 
Kassör   Roland Eriksson 
Sekreterare/Utbildningsansvarig. José Hernandez 
Fastighet/planer  Johan Torén 
Ungdomsansvarig  Ronny Josefsson 
Fotbollssektionen  Peter Svensson   
Glasmilen/Fastighet  Pär Andersson  
 

LIF: s UNGDOMSVERKSAMHET 2018 
 

Fotbollsskolan Claes Emanuelsson, Magnus Edvardsson, Lars Larsson 
Anna-Karin Claesson, José Hernandez 

P10 Peter Svensson, Jonas Alfredsson 
P12 Lottis Bolander 
Tjejer Johan Torén, Tobias Gustavsson, Wilma Andersson,  

Ronny Josefsson  
 
Ungdomsansvarig: Ronny Josefsson 
Domaransvarig: Ronny Josefsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 

 


