
LIF-BLADET 
 

 

 

 

1914 – 2022  

MEDLEMSINFORMATION 

FRÅN  

LIMMAREDS IF NR 42 



Limmareds IF 2022 

 

Sektioner och kommittéer 

 

Fotbollssektionen: 

Peter Svensson Ordförande 
Robin Olsson  Tränare 
Hampus Öberg Tränare 
Magnus Edvardsson  
Ronny Josefsson 
 
 
Ungdomssektion: 
 
Magnus Edvardsson Ordförande 
 
 
Glaskrossningskommitté: 
 
Tobias Alfredsson 
Ronny Josefsson 
 
 
Idrottsplatskommitté 
 
Johan Toren 
Johan Gustavsson 
Ronny Josefsson 
 
 
LIF-bladet:    Inköp av fotbolls material 
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Glasmilen:    Representantskapsmöte: 
 
Pär Andersson    Ida Josefsson 
Magnus Edvardsson   Ronny Josefsson 
Tobias Alfredsson 
Peter Svensson 
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2022, ett år där vi försökt komma tillbaka till det vanliga efter Covid-19, men det har inte varit helt 
självklart. Men vi har ändå lyckats ganska bra och genomförde Glasmilen som planerat och 
anordnade klassfotbollen under hösten. 

Tyvärr lyckades inte A-laget att hålla sig kvar i division 5 utan kommer nästa år att spela i division 6. 
Vi tror på en nystart med en ledarstab med rötterna i Limmared och satsar på att komma tillbaka till 
division 5 så snart som möjligt. Ledarstaben består av Sebastian Svensson, Hampus Öberg, Mattias 
Öberg, Thomas Edvardsson och Daniel Samuelsson. Vi har fått ihop en bred spelartrupp och kommer 
även att anmäla ett B-lag. 

Vi i Limmareds IF har för närvarande har den största tjejverksamheten i kommunen med runt 60 
tjejer i träning, från fotbollsskolan till F15. Vi har samlat tjejer från hela kommunen och vårt äldsta 
lag var med i Gothia Cup 2022 och kommer även delta nästa år.  

Nästa år kommer vi att ha ett damlag tillsammans med Nittorps IK i Division 4. Vilket innebär att det 
för först gången i Limmareds IF 108-åriga historia kommer att spelas damfotboll på Glasvallen. 

Vi har lite tuffar på pojksidan både med ledare och spelare. Vårt äldsta lag är P10, våra äldre killar 
tränar och spelar med Tranemo IF. Här ser vi en stor utmaning för oss framöver, att kunna ha pojklag 
även efter övergång till 9- och 11-manna. 

En förening av Limmareds IFs storlek kräver också hjälp av sina medlemmar för att fungera, tyvärr ser 
vi att det blir svårare att få deltagare till röjardagar och glaskrossningar. Det är viktigt att vi alla hjälps 
åt i föreningen för på så vis slipper vi höja medlemsavgifterna för att finansiera verksamheten. 

Passar även på att försöka locka fler till styrelsearbete i vår förening! Nya krafter behövs alltid i 
styrelsen och just nu är behovet stort av en kassör. Känner du att du skulle ha möjlighet att bidra 
med detta, eller annat, till vår verksamhet, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen.  

Vi har under året jobbat med ett värdegrundsarbete som börjar närma sig slutet. En arbetsgrupp 
bestående av delar av styrelsen och ungdomsledarna har tagit fram ett dokument som kommer vara 
vår ledstjärna framöver. När detta arbete är klart kommer vår förening förhoppningsvis uppfylla 
kommunens kriterier för en ”Utmärkt förening”. 

 

Vi lämnar 2022 bakom oss och ser fram med tillförsikt fram mot 2023 med en bred 
ungdomsverksamhet, ett damlag och ett herrlag med större trupp. 

 

Ronny Josefsson 

Ordförande i Limmareds IF. 
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Seniorlaget 

En tung säsong då vi hamnade sist och trillar ur division 5, detta trots många jämna matcher. Behöver 
få upp träning statistiken då det inte räcker med en träning per vecka.  

 

Vi gör en nysatsning inför nästa säsong med en tränarstab med Limmaredsrötter där Sebastian 
Svensson går in som huvudtränare, assisterande är Hampus Öberg och Thomas Edvardsson, lagledare 
Mattias Öberg och materialförvaltare Daniel Samuelsson. 

Det är ingen som har aviserat att det slutar inför nästa säsong däremot kommer Victor Johnsson och 
Simon Berndtsson tillbaka efter ettåriga sejourer i UIFK och Grimsås. Vincent Magnusson har även 
han skrivit på för Limmared som han lämnade i ungdomsåren för spel i både Elfsborgs och Norrby. 

Så det ser lovande ut inför nästa år och vi hamnar i spännande serie med idel derbymatcher, så 
förhoppningsvis kommer publiksnittet öka trots att vi spelar i division 6 väl mött. 

 

Bild på tre av våra tränare inför nästa säsong dessa herrar har tillsammans med Thomas Edvardsson spelat över 
1100 A-lagsmatcher i Limmareds IF 
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F15 

 

Vi är ett härligt gäng med 20 tjejer födda 2006–2008, här en bild efter vår vinst mot Fristad Goif. 

Vi har bland annat varit med i Gothia cup vilket var ett stort och roligt äventyr, så vi har beslutat oss 
för att vara med även nästa år. 

Detta fick stor uppmärksamhet i media då vi var det enda laget från Tranemo och Ulricehamn som 
deltog i Gothia. Vi spelade tre gruppspelsmatcher där vi spelade en oavgjord mot Vaksala och 
förlorade två jämna matcher mot Sunderby och Lilleström. När vi spelade mot Lilleström gjorde vi en 
riktigt bra match och spelade jämt med dem och har ett par riktigt bra tillfällen att göra mål. Men i 
mitten på andra halvlek gör det ett mål på en hörna och sen orkar vi inte riktigt stå emot, då vi hade 
fått många skador på vägen.  

I B-slutspelet får vi möte Hörby och det är även detta en jämn match som vi skulle avgjort under 
ordinarie matchtid men bollen ville inte in. Så det gick till straffar där Hörby drog det längsta strået, 
men en riktig bra turnering av tjejerna.  

Vi har även ett antal tjejer som testat att spela med Nittorp IK i division 4 och gjort det riktigt bra! Till 
nästa är kommer vi att utöver vårt F16 lag ha ett division 4 lag ihop med Nittorp, så det kommer bli 
möjlighet för alla att testa på detta. Vi kommer att fortsätta träna med vår grupp men köra en 
träning ihop med Nittorps division 4 spelare. 
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Vi spelade i år i division 3 flickor och det har varit många tuffa matcher men tjejerna har hela tiden 
kämpat på och aldrig vikit ner sig. Vi hamnar 7: a av 10 lag men de flesta matcher har varit väldigt 
jämna så vi kunde lika gärna hamnat lite högre upp. 

 

Fotografering för Ulricehamns tidningens fotograf inför premiärmatchen på Gothia Cup. 

Vi har tränat 60 träningar fram till den 1 oktober och som ni ser nedan har vi en bra träningsflit. 

År Förnamn Efternamn 
Totalt  
ggr %  

2008 Agnes Josefsson 55 92  

2007 Alice Andersson 50 83  

2007 Selma Lundgren 50 83  

2007 Signe Albertsson 49 82  

2007 Linn Järsenholt 45 75  

2007 Tilde Cedergren 45 75  

2007 Alva Gustafsson 44 73  

2007 Alicia Björk 40 67  

2007 Elise Lignell 39 65  

2008 Cajsa Johansson 38 63  

2006 Maja Gustavsson 37 62  

2008 Andrea Bäckström 33 55  

2007 Ida Kindlund 30 50  

2007 Mira Zema 29 48  

2007 Isabelle Järsenholt 26 43  

2007 Elsa Karlsson 25 42  

2007 Ameli Vanhanen 25 42  

2006 Najlaa Al Kasabra 18 30  

2007 Hadia 
Yousufi-
Ataye 13 22 Slutat 

2006 Natalie Marojka 13 22 Slutat 

2006 Bilges 
Yousofi-
Ataye 11 18 Slutat 

2008 Emma Jareteg 8 13  

2008 Nellie Johansson 5 8  

 

Vi tackar för ett riktigt roligt år! 

Tobbe & Ronny 
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F12 

 

 

 

F-13 har nu gjort sin första säsong på 9-manna plan, vilket varit spännande och en utmaning med 
större ytor. Vi hamnade i ganska tuff serie men på det hela taget har det gått riktigt bra, vi har även 
under året lånat in några spelare från F15. 

Det har varit en utmaning att ta steget från 7-mannplan. Med både större ytor och tufft motstånd. 
Men tjejerna utvecklats mycket under säsongen och tagit stora steg framåt.  

 

Vi tackar alla spelare, ledare och föräldrar för ett fint engagemang och ser fram emot 2023! 

Daniel Andersson och Ove Svanberg 
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F10 & F8 

 
 
Under säsongen har vi haft många höjdpunkter. Några av dem är matchen mot föräldrarna med 
korvgrillning, Säkracupen i Ulricehamn och avslutningen med bowling, burgare och medaljutdelning.  
 
Vi är ca 20st tjejer som tränar 1-2ggr i veckan.  
Denna säsongen har de äldsta tjejerna gjort premiär i seriespel på 7-mannaplan.  
Vi är väldigt glada över hur tjejerna har utvecklats under säsongen. De insåg med tiden att om man 
ska ha nån chans i matcherna så måste man ge järnet hela tiden, aldrig slappna av!  
Det va väldigt stor skillnad från första vårmatchen till sista höstmatchen. Tjejerna har gjort detta 
suveränt!  
 
För de yngsta tjejerna i gruppen har vi fixat lite egna matcher (5-manna) mot lokala lag som Tranemo 
och Länghem. De har spelat med härlig kämparglöd och vilja.  
Väldigt roligt att se hur dessa fantastiska tjejer utvecklas!  
 

Vi tackar för en härlig fotbollssäsong på Glasvallen. 
Anna-Karin & Charmaine 
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Fotbollsskolan 

 

Fotbollsskolan bestod i år av ett härligt gäng tjejer och killar födda -16, -17 och -18. Fokus på 
träningarna har varit kamratskap och att ha kul tillsammans. Så sakteliga säsongen lidit har fokus på 
övningarna blivit bättre, passningarna hittat fram till en kompis och skotten rullat in i mål.  

De äldsta barnen fick därför möjlighet att avsluta säsongen med träningsmatch mot Tranemo. Något 
som gav mersmak, även om säsongens höjdpunkt nog enligt de flesta var när gräsklipparen körde ut 
på plan mitt under träningen.  

Vi vill även tacka alla föräldrar som hjälp till runt träningarna. 

 

 

 

Tack för i år! 

Jessica Josefsson & Johan Torres 
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P8 

Vi började året med att träna inomhus i januari. Det var fortfarande sviter efter Corona vid denna 
tiden och de var cirka ett tiotal killar som regelbundet tränade inomhus. När vi sedan började träna 
utomhus så växte gruppen och vi var runt 20 killar i laget.  

Vi hade endast ett lag i början som spelade matcher, men jag insåg snabbt att vi behövde vara två 
lag, lag röd och lag svart bildades. Detta resulterade i att alla skulle få spela så mycket matcher som 
möjligt, detta fixade VFF.  Vi mötte samma lag med båda lagen. Det blev totalt 8 matcher.  

På våren spelade vi matcher mot Dalstorp, UIFK, Tranemo och Länghem.  

På träningarna var vi mellan 15–18 killar. På hösten var vi anmälda med två lag i olika serier. Ena 
laget mötte Tranemo, Dalstorp, Högvad, Länghem och Uifk.  

Det andra laget spelade mot Dalstorp, Länghem, Tranemo, UIFK och Dalsjöfors. På hösten spelade vi 
totalt tio matcher. 

Laget har utvecklats väldigt mycket under säsongen, både när det gäller individuellt och tillsammans 
som lag. På hösten såg man att spelarna hade mognat och helt plötsligt föll de bitar som vi tränat på 
plats och de hjälpte varandra på planen på ett helt annat sätt. De bjöds på riktigt fint passningsspel, 
fina mål och otroliga målvaktsräddningar. Det bästa med laget är deras goda humör även när det har 
blivit förluster. Vi har mött flera lag där motståndarna ofta har varit äldre än oss, men spelarna har 
ändå gett allt och kämpat för varandra som lag. Vi spelar i serie femmanna P9.Det var tänkt att vi 
skulle ha ett uppehåll fram tills februari, men efter önskan från flera av killarna i laget så har vi börjat 
med inomhusträning redan i november. 

Jag tackar alla spelare och publiken som har stöttat oss under matcherna för detta året. Jag vill också 
tacka alla föräldrar som har hjälpt till med kioskverksamhet, burit mål och bänkar. Ett tack till 
hjälptränarna och domaren. Det har varit riktigt kul att få träna och se lagets utveckling under denna 
säsongen :)  

Agne Stenberg 
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P10 

I år bestod laget av pojkar födda -11, -12 och -13. Samtliga spelare hade en hög träningsnärvaro vilket 
krävde en utökning av ledarstaben under säsongen för att vi fortsatt skulle kunna hålla en hög nivå på 
träningarna. Jag vill tacka Ibrahim, Abdoulaye och Bemnet för hjälpen under året. Ni har underlättat 
både för mig och lärt killarna nya saker vilket har varit lärorikt. TACK!   

Killarna som är födda 12- och -13 deltog på Norrby IF Borås Arena Cup vilket var en höjdpunkt under 
året. De fick uppleva att spela på Borås Arena och möta lag från hela Västra Götaland. Min egen 
höjdpunkt från året var när några av grabbarna en vardagseftermiddag efter skolan knackade på när 
de såg att jag var hemma. De undrade vad jag gjorde och jag svarade att ”jag jobbar hemifrån”. De 
tittade förundrat på mig och frågade om jag även hade ett annat jobb vid sidan av fotbollen.   

Jag vill även passa på att tacka alla föräldrar som kör till bortamatcherna. Utan er hade vi inte kunnat 
spela några matcher. Jag hoppas att fler föräldrar kan ställa upp nästa säsong.    

Jag vill ge laget en stor eloge för en väl genomförd säsong med fokus på utveckling, glädje och 
kamratskap! Jag hoppas att samtliga vill fortsätta nästa säsong då alla är viktiga och behövs i laget.  

José 
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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 kr 

       STÖDJANDE MEDLEM     150 kr 

 
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 kr, med undantag av juni månad då högvinsten är 10 000 kr.  

Utöver resepresentkorten kommer det att lottas ut vinster på 100 kr och 500 kr hos våra lokala 
butiker till ett totalt värde av 3 500 kr/månad. 

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

 

Sätt in 250 kr per lott som du vill köpa på bankgiro 480-0280, så skickar vi hem lotterna via posten.  
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När ni handlar på ICA nära i Limmared glöm inte att ange att ni vill sponsra Limmareds IF i samband 
med att ni drar ICA-kortet. Gör ni det sponsrar ICA med 1% av inköpet till Limmareds IF. 

Glöm inte ange att ni vill sponsra Limmareds IF varje gång ni använder ICA kortet. 

 

Glöm inte heller att koppla ditt spel på Svenska spel till Gräsroten så sponsrar du 
Ungdomsverksamheten i vår förening. 
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LIF:S STYRELSE 2022 

 
Ordf.   Ronny Josefsson 
Kassör   Vakant 
Sekreterare/ Kiosk  Ida Josefsson 
Utbildningsansvarig.  José Hernandez 
Ungdomsansvarig/Glasmilen  Magnus Edvardsson 
Fotbollssektionen/Glasmilen  Peter Svensson  
Fastighet/planer  Johan Torén 
Fastighet/planer  Johan Gustavsson   
Sponsring/Glasmilen  Pär Andersson 
Kiosk/inträde/Administration Malin Bäckström 
Ledamot   Gustav Kettil 
  

 

LIF: s UNGDOMSVERKSAMHET 2022 

 

Fotbollsskolan Jessica Josefsson och Johan Torres 

P8 Agne Stenberg 

P10 José Hernandez 

F8 & F10 Charmaine Kindgren och Anna-Karin Claesson  

F13  Daniel Andersson och Ove Svanberg 

F15 Ronny Josefsson och Tobias Gustavsson 

 

Ungdomsansvarig: Magnus Edvardsson 

Domaransvarig: Ronny Josefsson 
 


