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En annorlunda vår!
Man ska väl kanske inte ta ut något i förskott, men visst känns det som om den vinter som varit, nu är
på väg ifrån oss för den här gången. Den milda vintern har gjort att många lag har kunnat träna
fotboll utomhus sedan januari. Det här har uppskattats efter som tillgången till planer och hallar är
en trång sektor för alla i klubben. Särskilt under perioden januari till mars.
Nu är vi inne i en tung period med Coronaviruset som lamslagit världen och ingen vet riktigt hur
någonting kommer att se ut under en tid. IFK Lidingö FK följer givetvis dagligen vad som händer och
vilka direktiv som ges av myndigheter. Vi uppdaterar kontinuerligt på vår hemsida och i övrigt
planerar vi vår verksamhet för det som kommer.
Läs mer på hemsidan angående det senaste om coronaviruset

Vi jobbar på nya alternativ
Vår värmeanläggning under Vallens konstgräs, som aldrig riktigt har fungerat som det var tänkt, har
nu slutligen reklamerats. IFK Lidingö FK kommer att få full kompensation för de utgifter vi haft i
samband med detta. För stunden nns inga planer på att ersätta den trasiga värmeanläggningen
med annan. Vi för dialog med Lidingö stad om andra alternativ, som ett tält eller hall för att kunna
lösa träning vintertid framöver. Det här är tyvärr en lång process, så tillsvidare så är det öns
idrottshallar och Vinnarhallen på Bosön vi får förlita oss till nästa vinter.
Fullt med aktivitet
Men först är det en ny rolig säsong som drar igång, med över 10 000 träningstillfällen för våra 3 000
fotbollspelande ickor och pojkar med sina 600 ledare. De esta spelar i Sanktans 184 serieplatser,
vi har Fotbollslek och Fotbollskolan, Stureho igan och ÅG- träning, fotbollsfritids, Tematräning
akademi och alla våra camper under året. Våra representationslag Dam A och Herr A spelar båda i
div 2. Och utöver det så arrangerar vi ett stort antal cuper i 5 mot 5 och 7 mot 7 spel, med lag från
hela Mälardalen och många IFK Lidingö FK lag.
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Så många som möjligt, så länge som möjligt!
IFK Lidingö FK har ett tydligt mål med verksamheten. Att så många som möjligt fortsätter med
fotboll så länge som möjligt. Alla ska känna att det nns ett lag där man kan träna, utvecklas,
känna glädje och gemenskap.
Pojkar födda 2003 sticker ut lite extra
I år fyller killarna 17 år, en ålder där mycket händer i livet. Det är då mycket glädjande att det
fortfarande är cirka 80 P03-killar kvar som aktiva spelare i klubben. Från start var det 200 st i som
spelade i 18 olika kvarterslag (när killarna var sex år). Elva år senare är det alltså 40 procent kvar
som spelar fotboll tre till fem dagar i veckan.
Nu är det U17, Lag Syd och Lag Central som samlar alla 03:or. U17 spelar i Pojkallsvenskan och vi
nns sedan representerade i era olika nivåer i Sanktan. Hur har vi då arbetat för att behålla så
många spelare?
Det ligger givetvis oerhört många uppskattade och värdefulla ledartimmar bakom detta. Med
engagerade och duktiga ledare som har varit med i många år. Från start har det varit täta dialoger
och möten mellan alla lag och ledare.
Vi satsar på samverkan
- Tidigt insåg vi kraften att samverka" säger Johan Alfredsson som är åldersgrupps-ansvarig för P03.
De engagerade ledarna i P03 var även initiativtagare till vad man då kallade E-gruppen, en
träningsgrupp för alla som vill träna lite mer. Ledare från de olika kvarterslagen samlade alla till
träning en gång per vecka. Killarna lärde känna varandra och lagen lånade spelare av varandra.
Starten på dagens åldersgruppsträningar skulle man kunna säga.
Anders Carlén, ledare för P03:7+8 och senare lagledare för U16 säger:
Vi har haft stort fokus på "Vi har roligare". Att skapa en positiv energi och glädje bland alla killarna.
Vilja och ambition får extra kraft om alla känner harmoni och glädje. Det ska vara roligt att gå till
träningar. Vi har haft en mycket rolig och utvecklande resa. Idag spelar killarna på högsta nivån i
Sverige och det är nästan en startelva med de killar som en gång började på någon grusplan på
Lidingö. Fantastiskt och så kul, tycker Anders.
Tips & viktigt
Samarbete mellan lagen från tidig ålder.
Engagera många föräldrar. Många kan hjälpa till runt ett lag, det behöver inte ”bara” vara
tränare.
Åldersgruppsaktiviteter. Aktiviteter där man gör roliga saker tillsammans och bygger
klubbkänsla.

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.
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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.
Läs mer här

Jag stöttar klubben och får mycket tillbaka!
Anna Ski, ägare av mäklar rman Anna Ski på Lidingö, har varit engagerad i IFK Lidingö Fotboll i era år.
Klubben är ett nätverk där många av mäklar rmans kunder nns.
– Jag har valt att stötta klubben genom att ha vår logotype på matchtröjorna samt vara med på nya tvskärmen i cafét och på skyltar runt Vallens plan, berättar Anna Ski.
– Det nns ytterst få hus att köpa på Lidingö idag, menar Anna Ski. Och inga att sälja heller, utbudet är
rekordlågt, det är verkligen en utmanande marknad att arbeta på.
Ändå hjälper Anna Ski ständigt familjer att hitta sina nya drömhem. Metoden är lika enkel som väl utarbetad.
Allt handlar om att matcha rätt köpare med rätt säljare. Och att samtidigt se till att allt går rätt till, att
besiktningar görs på rätt sätt, i rätt tid och att inga delar i kedjan bryts.
– Detta är framtidens sätt att arbeta inom bostadsförmedling. Många sitter kvar i sitt boende för att det tar
för mycket tid att scanna marknaden själv. Kunder idag behöver en helhetslösning på en helt annan nivå än
tidigare. Här är mitt nätverk, genom bland annat IFK Lidingö FK, ovärderligt, avslutar Anna Ski.
Läs mer på www.annaski.se
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IFK Lidingö FK är en av Sveriges största fotbollsklubbar med drygt 180 serieplatser i Sanktan, cirka 20 7årslag, 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.

Till vår hemsida
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