
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Bredd (många medlemmar) skapar resurser. Med resurser kan föreningen investera i kvalitet (an-

läggningar, tränare, utbildning, osv.). Med bra kvalitet finns förutsättningar att nå resultat (titlar och 

karriärer) som inspirerar fler att börja spela fotboll i IFK Lidingö FK. 

 

IFK Lidingö FK, dess tränare och ledares främsta uppdrag är att göra ”triangeln” större i volym (så 

många som möjligt fortsätter att spela fotboll så länge som möjligt) genom att tillgodose både bredd 

och topp i gruppen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IFK Lidingö FK ska ge så 

många som möjligt så bra 

utbildning som möjligt som 

spelare, ledare och domare.
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

 IFK Lidingö FK:s mission och motto 

 Klubbens mission är att ”fotbollen ska ge sina ungdomar den roligaste och mest meningsfulla fritidssysselsättningen på Ön 

och därigenom bland annat bidra till minskade problem i kommunen”.  

 

I egenskap av Öns ledande och populäraste förening finns goda möjligheter att bidra till en positiv miljö i den kommun vi 

verkar i. Det betyder att IFK Lidingö FK tar på sig ett stort socialt ansvar eftersom en majoritet av Öns barn och ungdo-

mar finns med i klubbens verksamhet. Dessutom finns ett stort antal ”hemvändare” i verksamheten i form av engagerade 

ledare, tränare, styrelsemedlemmar och så vidare. 

 

Att klubben har vuxit sig så pass stor under åren är roligt, men det innebär också många utmaningar; inte minst när det 

gäller att tillhandahålla träningsytor (planer och hallar) samt att tillmötesgå alla önskemål kring tränings/ matchtider. 

 

 IFK Lidingö FK Manualen  

 Klubbens policys och övergripande mål sammanfattas i IFK Lidingö FK Manualen, som finns på klubbens hemsida. Här åter-

finns också detaljerad information om verksamheten, resursfördelning, organisation samt viktiga regler och ställningstagan-

den kring bland annat mobbing, alkohol/droger/tobak. Även de sportsliga delarna av verksamheten återfinns här liksom 

regler, tips och råd kring lagens verksamhet (läger, cuper, etc.). 

 

 En växande förening 

 Det är när man tittar på antalet serieplatser som  

man förstår hur stor IFK Lidingö FK är.  

 

Kullarnas storlek har stor påverkan på antalet lag i  

5 mot 5 och 7 mot 7 verksamheten.  
 

Antalet spelare i klubben speglar inte fullt antalet  

lag eftersom K-lag slås ihop vartefter spelarna blir äldre.  

 F17, P17 och P19 spelar tex. inte i Sanktan. 

 

 

 

1.3 Övergripande mål, ungdomsverksamheten 

 IFK Lidingö FK ska ge så många som möjligt en så bra utbildning som möjligt, som spelare, ledare och domare.  

 

Målet är att spelarna vill stanna i klubben så länge som spelaren är aktiv, eller till dess att spelaren går vidare till elitfotboll. 

Ett mål är också att spelaren efter sin karriär som spelare väljer att bidra som ledare eller annat, klubben erbjuder en rad 

olika utbildningar och uppdrag. Att vara ”en klubb för alla” innebär också att kunna erbjuda fotboll på alla nivåer från Fot-

bollslek till Frukostbollen. 

 

Klubben når via Fotbollsskolan normalt cirka 90 % av alla pojkar i åldersgruppen och 40–45 % av flickorna. Tjejsatsningen 

jobbar aktivt med att nå en större andel flickspelare. 

 

1.4 Sveriges bästa fotbollsmiljö 
 I IFK Lidingö FK Manualen (se hemsidan) beskrivs arbetet mot att skapa ”Sveriges bästa fotbollsmiljö” mer i detalj. Nedan 

följer en kortare sammanfattning. Fotbollsmiljö innehåller lite förenklat två huvudområden:  

 

Träningsförutsättningar 

Omfattar att ha så bra träningsförutsättningar som möjligt vad gäller anläggningar, underlag, träningsyta, åldersanpassade 

träningstider, material, etc. Klubben lägger mycket resurser på denna fråga och störst är behovet av 11mot 11 planer. 

 

Inlärningsmiljö & individualisering 

Alla spelare ska kunna spela fotboll i en inkluderande miljö där man känner sig trygg, uppskattad och har roligt. För att 

utvecklas optimalt och för att ha störst chans att utvecklas måste spelarna utöva sin idrott i en miljö där medspelarna är på 

ungefär samma nivå och där matcher spelas mot lag som är ungefär lika bra. Detta sätt att tänka utgör grunden för IFK 

Lidingö FK:s filosofi kring nivåanpassning. Resonemanget bygger på individuell utveckling och att få utvecklas som fotbolls-

spelare i rätt inlärningsmiljö. Klubben är således varken en uttalad breddförening eller en förening som har fokus på akade-

miverksamheten; IFK Lidingö FK är både och. Seniorverksamheten är sista utbildningssteget för klubbens juniorer och de 

måste därför få möjligheten att spela seniorfotboll så tidigt som möjligt.  

 

Summan av föreningens storlek, kvalitet i ungdomsverksamheten som helhet samt att tidigt tillgängliggöra seniorfotbollen 

för föreningens juniortalanger ska göra IFK Lidingö FK till den förening som erbjuder Sveriges bästa fotbollsmiljö. 

Antal Sanktan lag 

2012 och 2021 

 
                                                 46 

           25 

             
           110                         135 

 
2012        2021 
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1.5 Jämställdhetsmål  

 Klubbens jämställdhetsarbete utgår från klubbens jämställdhetspolicy, som finns på klubbens hemsida. Här i sammanfattas 

mål och aktiviteter. En utvärdering av varje verksamhetsårs arbete görs årligen på årsmöte och anslås på hemsidan.  

 

1.6 Budget 2022 

 Budgeten i sin helhet presenteras på årsmötet.  

 

2 Fotbollslek (5 år) och Fotbollsskolan (6 år)  

 Det övergripande målet är att verksamheten är så rolig och givande att barnen vill fortsätta nästkommande säsong. Viktig-

aste verktyget att nå målet är att tillsätta engagerade och inspirerande tränare, som tycker om att arbeta med barn.  

 

Ett viktigt inslag i att nå flickor till verksamheten är att genom Tjejsatsningen arrangera ”prova-på-träningar” inför uppstar-

ten av varje års verksamhet inför säsongen. 

 

3 Kvarterslags- och juniorverksamheten 2022 

3.1 Översikt 

 Under 2022 kommer en betydande andel av Lidingös barn och ungdomar delta i klubbens verksamhet, cirka 25 nya lag 

med förväntansfulla 7-åringar hälsas välkomna i klubben och närmare 100 nya ledare leder dessa.  

 

Vidareutveckling av Öppen Akademi, akademiträning för alla, utbildning av föräldratränare samt fler utbildade ”Unga le-

dare” i verksamheten kommer ytterligare att höja kvaliteten i verksamheten, som i sin tur betyder att det blir roligare för 

alla. Blir det roligare är det mer sannolikt att fler stannar längre i klubben och inom idrotten. 

 

3.2 Öppen Akademi 

 Öppen Akademi (2013-2010) är en avgiftsbelagd extra träning, som bedrivs året om. Verksamheten leds av tränare från 

akademiverksamheten och består av varierad träning utifrån spelarutbildningsplanen. Under 2022 startar även Öppen Aka-

demi för de yngre (2014) som leds av Unga Ledare tillsammans med personal från Fotbollskontoret. 

 

3.3 Åldersgruppsträningar (ÅG-träning); 9–13 år 

 ÅG-träningen sker på Brevik under fredagseftermiddagen och sköts av tränare från akademiverksamheten. Träningen be-

står av en färdighetsövning och sedan spel. 

 

5 Seniorverksamheten 

5.1 Herrsenior  

 Huvudtränare är Lucas Karlsson, tillsammans med assisterande tränarna Bror Liw och Ricky Wedin. Målvaktstränare är 

Robin Holmer. Målsättningen 2022 är att fortsätta etablera laget på övre halvan i div 2 och att så många unga spelare som 

möjligt får känna på A-lagsmiljön. Ambitionen är fortsatt att verka för och se till så att våra lovande unga spelare får möjlig-

het att spela i vårt A-lag. Herrlaget ska också ha ett tätt samarbete med P19.  

 

5.2 Damsenior 

 Huvudtränare är Joakim Felldin tillsammans med assisterande tränaren Trevor Biamba och målvaktstränaren Antonio 

Egana. Lagledare är likt tidigare säsonger Björn Jansson. Truppen kommer att bestå av cirka 22 spelare under 2022 och har 

ett nära samarbete med flickor 17 år akademi som är föreningens äldsta flicklag.  

 

Målsättningen för 2022 är att som nykomling i division 1 placera sig topp 6 och samtidigt fortsätta ge chansen till unga 

tjejer som är på väg uppåt. En målsättning är också att skapa att fortsätta utveckla den välfungerande träningsmiljö för de 

tjejer som vill satsa på fotbollen. 

 

*Inför 2023 görs serierna i dam div1 om och att placera sig topp 6 2022 är en förutsättning för spel i div1 2023.  

 

 

6 Mixarlaget 

 Mixarlaget har ingen verksamhet men startar så fort underlag och intresse finns. 
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7 Läger och evenemang 2022 

7.1 Läger 

 Alla läger och dess innehåll finns beskrivna i detalj på hemsidan. Alla läger är öppna för flickor och pojkar 

 

 

7.2 Evenemangskalender 2022 

 Evenemang Datum Kommentar 

Tjejfesten 18:e mars  

   

Fotbollens dag 18:e juni  

 

Evenemang bevakas enklast på hemsidan. 

 

8 Utbildning  

 Under 2022 gör klubben en historiskt stor satsning på ledar/tränarutbildning. Genom att variera teoretiska utbildningar 

med praktiska utbildningar och utbildningar i samarbete med Svenska Fotbollförbundet är målet att nå alla klubbens ideella 

ledare. 

 

Klubben arrangerar frekvent domarutbildningar i föreningen och målet är att 40–50 spelare påbörjar utbildning från och 

med 14 års ålder med inriktning att döma 5 mot 5 och från 15 års ålder även 7 mot 7. Domarutbildning är naturligtvis 

också tillgänglig för klubbens ledare och tränare på alla nivåer. 

 

9 Styrelsen och arbetsgrupperna 

9.1 Styrelsen, allmänt 

 Styrelsen är tillsatt av årsmötet och har bland annat till ansvar att föreningen förvaltas och utvecklas enligt de direktiv som 

beskrivs i IFK Lidingö FK:s stadgar. Styrelsen jobbar främst med strategiska frågor, som avser vidareutveckling av verksam-

heten vid sidan av ovan.  

 

9.2 Kommitté ”Ekonomi och omvärld 2022” 

 Mycket av arbetet kommer att ligga kring att etablera kontakter i Stadshuset samt att driva de frågor som är nödvändiga 

för att kunna fortsätta att utveckla klubbens idrottsliga verksamhet. Träningsytor är ett prioriterat område där vidareut-

vecklingen av Lidingövallen är en viktig fråga. 

 

Övriga viktiga externa kontakter, som kommittén kommer att vårda under 2022 är andra föreningar på Lidingö, andra 

fotbollsföreningar i framför allt Stockholms län, finansiärer och sponsorer. 

 

9.3 Marknadsgruppen 2022 

 Marknadsgruppen fortsätter arbetet med varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter under 2022. Gruppen arbetar 

kontinuerligt med att söka samarbete med nya partners och sponsorer. Marknadsgruppen initierar och driver PR-

aktiviteter och artiklar om klubben som publicerats i media. Ett affärsnätverk kommer att byggas upp under året.  

  
Vi arbeta vidare med: 

 Sponsor presentation 

 IFK Lidingö FK:s vänner 

 Mer reklam på Vallen 

        

          

  Sponsormöten 

 Fotbollens dag 

 Matchaffischer 

 Projekt för insamlingar 

 

Marknadsgruppen består av: Anders Carlén (styrelse), Markus Karlsson (fotbollskontoret), LissOlle Schröder (fotbollskon-

toret), Joakim Karlsson ( styrelse) Marie-Hélène Sund (marknad), Lennart Söderblom (marknad, försäljning) och Pontus 

Espo ( styrelse, marknad). 

 

 

9.5 Sportkommittén (SK) 2022 

 SK kommer under 2022 att fortsätta att stötta Fotbollskontoret i att vidareutveckla fotbollsmiljön. Det handlar egentligen 

om att utveckla hela klubbens sportsliga verksamhet. 

 

IFK Lidingö FK vill erbjuda ALLA, den bästa möjliga fotbollsutbildningen. Detta ska tydligt särskiljas från strategier som 

vissa andra Stockholmsföreningar har att locka till sig talangfulla spelare från ett stort upptagningsområde och därigenom 
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nå sportslig framgång. Klubbens strategi är den diametralt motsatta: IFK Lidingö FK rekryterar egentligen inte alls, utan 

lägger istället all sin kraft på att ge de spelare som bor på ön, den bästa möjliga utbildningen, individanpassat så mycket som 

möjligt, och anpassat för den ålder och den kompetensnivå som man besitter vid olika tidpunkter i sin fotbollsutveckling. 

 

IFK Lidingö FK är en av landets största fotbollsföreningar vad gäller aktiva utövare. Samtidigt lider föreningen akut brist på 

framför allt planytor för sina äldre lag samt för alla lag under vinterperioden. För att klubben ska kunna uppnå sina ambit-

ioner – eller ens behålla det antal spelare klubben har idag – måste föreningen få tillgång till fler fotbollsplaner. 

 

 

  

 


