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N
u har vi kommit halvvägs in i året
2021 och vilka underbara månader

Som jag har förstått har det varit en
enorm glädje från början till slut.

det har varit.

Seriespelet har kommit i gång för
våra Seniorer. Truppen har fått
förstärkning av Juniorer som har
flyttats upp till A-laget. Spelare som
har hämtat erfarenheten från andra
klubbar har kommit hem för att vara
med på vår härliga resa.

Äntligen får våra ledare utdelning
för det hårda arbetet som dom har
lagt ner. Barnen och ungdomarna har
börjat komma i gång med dom
efterlängtade matchspelen som vi alla
har längtat efter. Inte nog med det,
även våra nära och kära kan komma
att titta på sina barn och barnbarn
vilket jag vet många har saknat.
Nu i vecka 26 avslutas markarbetet
på B-plan och snart börjas det med
att rulla ut det nya konstgräset.
Vilket lyft det kommer att bli på vår
redan så fina anläggning.
Torsdagen vecka 25 avslutades den
otroligt populära fotbollsskolan.
Under dom gångna två veckor har vi
även i år kunnat genomföra skolan på
ett Corona-anpassat sätt och barnen
har haft möjligheten att umgås med
våra Juniorer och några av våra A-lags
spelare.
Vi har hyrt in en foodtruck 2 gånger
i veckan som har serverat mat vilket
har visat sig vara en succé.
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Lagom till uppstarten av seriespelet har vi fått släppa in upp till 100
åskådare. Dessa platser har vi sålt
slut på per omgående vilket har lett
till en MYCKET trevlig atmosfär här
på Landvetter IP.

KOMMANDE EVENEMANG
LIS ANKRACE
28 augusti 13.00
Stationsplan (Mölndalsån)
LIS-GOLFEN
10 september 08.30 ->
Chalmers GK
LIS RETRO-MATCH
17 september 19.00
LIS-DAGEN
Höst 2021 Datum ej klart
LIS 90 ÅRS-FEST
Höst/vinter 2021 Datum ej klart

Till slut vill jag tacka alla ledare som
(Vi hoppas att kunna utföra våra
ställer upp med att sprida kunskap
och glädje varje dag till våra barn och evenemang men avvaktar smittoläget i
ungdomar. Ni är en enorm tillgång
samhället)
för denna klubb.
Till alla barn och ungdomar, ta nu ett
välförtjänt sommarlov så ses vi pigga
och glada vecka 32 när säsongen
startar med den tredje och sista
veckan av Fotbollsskolan.
En underbar sommar önskar jag er
alla.
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Landvetter IP har fräschats upp

Det har varit en lång och tuff vinter för alla
inblandade. Isande kyla, pandemi och inställda
matcher och träningar. När ljuset i tunneln nu syns på
alla fronter, kan vi äntligen välkomna gäster, motståndare, medlemmar och publik till en nysminkad
anläggning. Vi kallar det Landvetter IP 2.0.

Sedan vår toppmoderna anläggning stod klar 2013 har vi
fått nya grannar i form av Pinntorpshallen. Vi har byggt
läktare till A-planen i två tappningar och en rad olika
småjusteringar har gjorts. I samband med att vår äldsta
plan (B-plan) skulle läggas om slogs ett par kloka hjärnor
ihop och planerade för en rustning av vår
anläggning - både invändigt och utvändigt.
Vi kan, när vi nu närmar oss sommaruppehåll och
semester, se fram emot en rad olika ansiktslyft på
Landvetter IP, som välkomnar oss till uppstarten i höst.
Vi har inne i klubbstugan monterat upp LIS och LIFs
loggor på väggen mot trappan. Vi har målat samtliga
väggar, fått upp lagfoton och artiklar från LIS 90-åriga
historia. Vi har monterat upp en partnervägg, där våra
samarbetspartners loggor syns och får den exponering
de förtjänar.
På utsidan av vår stuga, har vi även här monterat upp
våra loggor.

Dessa loggor syns från långt håll och vid mörkret lyser
husets spotlights läckert på loggorna, som stärker upp
dom ännu mer.
Var det slut där? Nej nej. Runtomkring B-planen kan nu
publik och gäster sätta sig bekvämt på vår nya
träläktare. Skulle den vara fullsatt, finns en lyxig
terrass längst upp på toppen mot huset. Här kan man
med fördel ta sitt kaffe och stå och bevittna våra
matcher med bästa vy.
Till sist har vi även sett till att våra gäster, motståndare
och övriga besökare får det bästa välkomnandet med en
toppmodern välkomstskylt som sitter på staketet mot
parkeringen.

Hjälp från A-laget hos Pojkar 08

Under våren har Pojkar 08 fått bekanta sig med ett
nytt ansikte på träningarna. Alexander Bengtson,
spelare i A-laget och huvudtränare för futsal-laget,
har gästat en gång i veckan under våren och
inspirerat killarna.
Pojkar födda 2008 är en stor kull på
ca 45 killar. Till 2021s års säsong
har laget gått över till stort
9-mannaspel och man börjar skönja
en fin utveckling bland många av
killarna.
Ledarstaben med Magnus Lovell
i spetsen har under våren fått fin
hjälp av bl.a vår fotbollsutvecklare,
Joachim Bergstrand, som inspirerat
både ledare och spelare med sin fotbollsexpertis.
När man dessutom kunde hitta en lösning i att få Alexander Bengtson fråm A-laget till att gästa killarnas
träning, så har skärpan, fokuset och kunskapen lyfts
ytterligare ett steg.

– “Bengan” är väldigt omtyckt bland grabbarna, säger
Magnus Lovell, en av tränarna i Pojkar 08.
– Att få våra barn och ungdomar att se upp till fler
personer än sina ledare är viktigt för utvecklingen. Att
Joachim, som är och besöker de flesta
av våra kullar, får dela med sig av sin
kunskap är oerhört viktigt för
klubben som helhet, säger Klubbchef
Martin Laanemets och fortsätter:
– Vi vill jobba efter samma tråd och när
även spelare från vårt A-lag kan kliva
ner och dela med sig av sina kunskaper,
så får killarna inte bara en ny förebild.
De får även bekanta sig med en ny röst
som inte bara kommer med nya
perspektiv, utan även stärker teorier som deras
huvudtränare normalt tar upp.
– Det är viktigt för barnens utveckling, jag
hoppas att vi kan fortsätta bygga broar på detta sätt, där
fler A-lagsspelare gästtränar våra ungdomslag.
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