
Loftahammars IF 

Klubben bildas 29 augusti 1929 som 

Loftahammars Bollklubb. Året därpå 

ändras namnet till Loftahammars Id-

rottsförening.  

I maj 1938 erhåller klubben medlem-

skap i Riksidrottsförbundet (RF). Vid 

ansökan uppger man att klubben ska 

idka enbart fotboll. 

64 säsonger i en följd i Smålands Fot-

bollsförbunds serier, från 1942-2006. 

 Det har blivit blandade resultat genom 

åren. Totalt har det blivit 7 seriesegrar 

genom åren, varav 2 i Div.5 (1970-

2005) och 5 i Div.6 (1949/50-1966-

1978-1995-2000).  

Bästa resultat når klubben åren 1971-73 

och 2006 då man spelar i Div.4, med en 

3:e plats 2006 som bäst. 

Av klubbens alla år i seriespel är de 

fördelade på 4 säsonger i Div.4, 26 sä-

songer i Div.5 och 30 säsonger i Div.6. 

De första åren spelades det vänskaps- 

och pokalmatcher med både ett A och B

-lag. 1938 söker klubben medlemskap i 

Smålands Fotbollsförbund, detta för att 

komma med i nationella seriesystemet, 

vilket skedde 1942.  

Åren mellan 1938 och 1942 deltar LIF i 

en lokal vänskapsserie. 

De första framgångarna kommer spel-

året 1949/50, då LIF vinner Div.2 Väs-

terviksgruppen och vinner också kvalet 

mot Gullringen GIF efter 3 matcher. 

Visiten i Div.1 Västerviksgruppen blev 

bara 1 år. 

Åren 1955-62 är en svår tid för LIF, 

man spelar 4 av dessa år i Div.7, bero-

ende på dålig träningsflit och bristen av 

tränare och ledare. 

Säsongen 1962 blir LIF 2:a i Div.7 och 

nu får klubben spela i Div.6 igen.  

Klubbens hemmaplan heter Hammar-

vallen, som invigdes 1953. Tidigare 

fotbollsplaner har varit ”Fläskbiten”och 

”Sandgärdet” där den första omkläd-

ningskuren byggdes. 1935 flyttades pla-

nen till Långgatan, för att 1938 flytta en 

liten bit till från vägen. 

Efter säsongen 2007 går klubben ihop 

med Gamleby IF och bildar Tjust IF. 

 LIF är då den bättre klubben (Div.4) av 

de två, för Gamleby IF är då ett botten-

lag i Div.5. 

Laget som vann Wienerbagarns Cup 2005.  

Övre raden fr. vä. Kalle Nordén, Mikael Jansson, Joakim Jansson, Robin Svensson, Joakim Krüger, Sebastian Hoosidar, Gustav 

Stenberg, Robert Hernström.                                                                                                                                                                            

Nedre raden: Andreas Davidsson, Christoffer Olsson, Pierre Tegenstam, Kristian Petersén, Niklas Andersson och längst fram 

målvakten Tommy Johansson. 



Loftahammar BK/IF 1929-1930 
Stående fr. v. Ragnar och John Hjalmarsson, John Hult, Harry Lönneberg och Sten Fredriksson. 

Knästående: Börje Hjalmarsson, Seth Fredriksson och Bror Gustafsson. 

Sittande: Torvald Johansson, Rune Norrby och Sven Pettersson. 

 

Loftahammars Bollklubb bildades den 13/8 1929. Året därpå ändrades namnet till Loftahammars 

Idrottsförening. Fotbollsplanen låg på den tiden inne i samhället på en öppen plats, som kallades 

Fläskbiten. 

 

// Hans Källgren 


