
IF Tellby, Ljung

IF Tellby, Ljung bildades den 10 augusti 1928 som Idrottsföreningen Tellus . Ja, 
så var namnet på den nya idrottsföreningen i Ljung, en av de många som 
bildades i Sverige detta år. Men när man sökte inträde i Riksidrottsförbundet var 
det stopp. Det fanns redan en förening med det namnet i Stockholm. Även 
namnet Ljungs IF var upptaget av en förening i Västergötland. Hur kom då 
namnet Tellby till? Jo, av kombinationen TELL-us och slutdelen från 
Linköpingsklubben Der-BY. Några protokoll från tiden 1928-1931 har inte 
påträffats. IF Tellby hade till uppgift att genom utövande av idrott höja intresset 
för densamma och utbilda goda idrottsmän samt verka för god kamratanda.

De första åren höll man till i Hilstermon, där en fotbollsplan iordningställdes och 
där det också var festplats. Men så drogs en högspänningsledning fram tvärs 
över planen och därmed var planen inte längre användbar. Kraftbolaget betalade 
200 kronor i skadestånd om man flyttade. År 1932 hittade man en ny plats som 
man kallade Björkängen. Marken där festplatsen låg arrenderades av Cloetta 
och den intilliggande åkern, som blev fotbollsplan tillhörde Åsmedstorp.  Där 
byggde man under våren upp dansbana, kaffeservering och kiosk. 

I ett flertal mötesprotokoll från 1930- och 1940-talet klagades det på planen som 
var liten och ojämn. Den blev såphal vid regn och knallhård vid torka. 1949, efter 
att ha letat efter alternativ, fick föreningen arrendera ett markområde av Ljungs 
Säteri. Den nya planen kallades följdriktigt för Ljungsvallen. År 1975 avtalades 
med Cloetta om ett markområde och två år senare påbörjades arbetet med 
Tellbyvallen. År 1984 påbörjades arbetet med B- och C-planen och lagom till 
föreningens 60-årsjubileum 1988 invigdes dessa planer. En tillbyggnad på 
huvudbyggnaden uppfördes och den stod färdig år 1990.

Fotbollen har sedan starten stått på programmet och varit föreningens 
huvudsport. Förutom fotboll har det funnits följande sporter på programmet: 
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