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Välkommen till klubbens nya Föreningsbrev

Här kan du läsa om vad som händer i klubben. Som medlem kommer du att få detta utskick cirka fyra
gånger per år. Följ oss också på vår hemsida, på facebook och instagram.

Nu är det dags att betala
föreningsavgifterna

Så här mycket kostar det att spela fotboll

Träningsavgifterna hos IFK Lidingö FK varierar
mellan spelarna beroende på ålder och nivå. I
genomsnitt betalar alla spelare i klubben, eller
snarare deras föräldrar, 2 950 kr per år.

Spelare som är med i Akademin och då också
har externa tränare betalar cirka 5 500 kr per
år medan spelare i bredd- och kvarterslag
betalar cirka 2 650 kr. 

Läs vidare om de olika kostnader som din
föreningsavgift går till här >>

 
Ö
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Ökad säkerhet för alla barn och ungdomar

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för
ledare som har kontakt med barn. Det innebär att IFK Lidingö FK ska kontrollera utdrag ut
belastningsregistret för alla personer, från 15 år och uppåt, som arbetar med med barn i klubben.
Alla personer under 18 år räknas som barn. Begränsat registerutdrag visar grova brott som mord,
dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornogra�brott och grovt rån. Klubben ska
kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. 
 
- IFK Lidingö FK välkomnar denna förebyggande åtgärd och vi återkommer med info direkt till alla
ledare om hur detta ska gå till, säger Markus Karlsson. Klubbchef IFK Lidingö FK. Kontrollen av
utdragen är en åtgärd, som tillsammans med andra insatser, ökar tryggheten i vår klubb. Ledare i IFK
kommer att få mer information från Fotbollskontoret om hur och när det här sker.
 
Information från RF >>

Så når du 3 000 glada Lidingöbor
 
3 000 Lidingöbor kan inte ha fel!

När du sponsrar IFK Lidingö FK är du med och är en positiv kraft för att utveckla klubben. Du bidrar till hälsa
och träning. Och du är med och bygger en nära relation till våra medlemmar!  Ta chansen att vara med och
bidra till exempelvis Tjejsatsningen, Fotbollsfritids, Fotbollslek eller Tematräning Akademi. Här �nns många
olika upplägg för dig som sponsor. 
 
Vi hjälper dig att nå ut med ditt varumärke till alla i vår klubb, att skapa möjligheter. Marknadsför ditt företag
på Lidingövallen, på hemsidan, i dialog med våra medlemmar, på träningsvästar eller i ett annat upplägg som
passar dig. Markus Karlsson på Fotbollskansliet berättar gärna mer!
 
Vårt mål är att skapa en bas för aktiv och positiv fritid. En aktiv fritid där vi inkluderar alla. Och där så många
som möjligt, är med så länge som möjligt. Samhörighet och ökat välmående på Hälsans Ö. Vi vill göra
skillnad! 

Vi har hittat den perfekta målgruppen!
 
Rikard Wildhuss, vd på Bergshotellet i Järvsö, har varit

sponsor till IFK Lidingö FK i snart två år.

- Vi har valt att gå in i aktiviteterna Fotbollslek och

Fotbollsskolan eftersom vårt erbjudande på Bergshotellet

passar klubbens yngre förmågor med familjer. Det är härligt att

se vår logga på alla barn runt omkring på ön. Och gensvaret har

varit stort!

 

Söndag till torsdag v 2-7 och efter v 11 har vi lysande priser för

barn upp till 6 år. Gratis liftkort, skidor och skidskola! På

tisdagarna kan barnen kostnadsfritt gå på Bergsklubben med

lek och pyssel. Rekommenderad ålder från 3 år och uppåt.

Självklart �nns bra erbjudanden på boende mitt i pisten under

perioden.

LOA-veckorna på Bergshotellet är prisvärda veckor med

skidåkning för de yngre barnen. 

Läs mer här >>

Fyra korta till Ylva Jahnke från
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styrelsen 

Vad är det bästa med att träna ett lag?

Jag blev tränare för Ebba lag efter något år. Det

märktes tydligt att hon tyckte det var jättekul. Och

jag kände att jag var lite väl engagerad som

fotbollsförälder vid sidlinjen och tänkte att det var

bättre att få använda det engagemanget som

tränare. 

Jag är även lagledare sedan ett år tillbaka. Det

bästa med att vara ledare är att peppa och få se

tjejerna utvecklas. Det är också ett väldigt roligt

sätt att få umgås med sitt barn. 

 

Fler frågor till Ylva >>

IFK Lidingö FK är en av Sveriges största fotbollsklubbar med drygt 180 serieplatser i Sanktan, cirka 20
7-årslag, sex lag i seniorserier och cirka 3 000 spelare. Vi spelar mer än 3 000 matcher under en säsong. IFK
Lidingö FK är både en breddförening och en förening som tar vara på talanger. Vi arbetar för att öka antalet

konstgräsplaner så att �er barn och ungdomar kan spela fotboll på Lidingö. Tillsammans med Lidingös
näringsliv har vi möjlighet att skapa en meningsfull och hälsosam fritid för Lidingös ungdomar.
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Till vår hemsida
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