
Positiv utveckling ställer till med utmaningar 
 
IFK Lidingö FK växer så det knakar, men det är inte längre säkert att vi kommer att kunna 
leva upp till vår målsättning under 2022. 
Vår filosofi sedan många år ”IFK Lidingö FK ska erbjuda så många som möjligt att spela 
fotboll, så länge som möjligt” har genomsyrat allt vi gjort. Därför har också IFK Lidingö FK på 
kort tid blivit en av landets största fotbollsföreningar. 2001 hade klubben 61 lag i S:t Eriks-
Cupen och 1 170 spelare. Idag är vi den överlägset största idrottsföreningen på ön med drygt 
3 000 aktiva spelare och 600 ledare. I år anmäler vi 184 lag till S:t Eriks-Cupen. 
 

 På Lidingö bor det 8 200 ungdomar i åldern 6–18 år. Cirka 40 procent av dessa 
ungdomar spelar idag fotboll i något av våra lag. 

 Drygt 90 procent av alla pojkar och motsvarande 55 procent av alla flickor som växer 
upp på Lidingö spelar någon gång under sin uppväxt fotboll i klubben. 

 
När våra spelare blir äldre, ställs krav på större ytor. För att vi ska kunna leva upp till våra 
mål, måste föreningen få tillgång till fler och framför allt större fotbollsplaner.  
 
 

Medaljens baksida 
 
Som en av landets största fotbollsföreningar lider vi akut brist på större ytor för våra äldre 
lag och plantider för våra samtliga lag under vinterperioden.  
 
I över tio år har IFK Lidingö FK, med egna medel, bekostat merparten av de konstgräsplaner 
som våra ungdomar idag spelar fotboll på. 2006 satte vi spaden i marken nere på 
Lidingövallen och rullade ut konstgräset för vår första 11-mannaplan. Efter det har vi själva 
bekostat konstgräset på Bodals BP, Bo Gärde, Gångsätra BP, Golfen, Högsätra BP, 
Killingeplan, Kyttinge BP, Käppala Skola, Mosstorp BP, Rudboda Skola och Stockbyplan. 
 
Vi gör nu allt för att skapa möjligheter för åtminstone en ny 11-mannaplan här på Lidingö. 
Kommunen känner till vårt behov. Löften avlöser varandra. Men innan beslut tas i frågan 
kommer vi behöva vara fler som gör sin stämma hörd. Hjälp oss att skynda på beslutet 
genom att säga vad du tycker på de sociala medier som står till buds. Eller kanske ännu 
bättre - ring din kommunpolitiker och berätta att vi behöver fler fotbollsplaner här på ön. 
 
I år kommer vi att spela över 1 500 seriespelsmatcher i S:t Erikscupen och ca 200 matcher i 
Sturehofligan, bara här på Lidingö. Därtill har vi både träningstillfällen och träningsmatcher. 
Totalt summerar vi under året 10 000 sammankomster och 130 000 deltagartillfällen. 


