
 

  
 

 Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott  
    Information från styrelse och kansli 

 
 
Här kommer en rapport om lite av det som hänt i klubben sen sist! 
 
 Status Lidingövallen  

 
 

Kommunen har nu börjat upphandla ombyggnaden av Vallen. Beroende på vilken leverantör som väljs 
kommer arbetet att påbörjas före eller efter sommaren. När vallen är en byggarbetsplats har kommunen 
och vi kommit överens om att bygga en tillfällig arena, söder om vallen, som väl täcker barngruppernas 
behov. Exakt tidplan kommer att vara klar under mars månad. 
 
Vi kommer kalla till ett extra årsmöte innan sommaren för att ta beslut om att starta vårt byggprojekt med 
ett klubbhus, vårt nya hemviste på Vallen under året.  Just nu jobbas det intensivt med att ta fram 
beslutsunderlag till detta. Det nya klubbhuset kommer förutom sociala ytor för de aktiva och kanslier 
innehålla ett gym och en 80-120 m lång rakbana under tak! 
Missa inte Årsmötet där mer detaljerad information kommer! 
 
Nya barngrupper – 2011orna 
 

 
 
 
 

Vi har startat 2 nya grupper med barn födda 2011 efter nyår! 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Årsmötet 21 mars 

 
I år håller vi årsmöte på Foresta. Dagen är onsdag den 21 mars och tiden 19:00.  
I samband med årsmötesförhandlingarna kommer vi hålla en information om Vallen projektet. Det blir dels 
en projektstatus av kommunens projekt dels en information om vårt projekt med ett eget hemviste. 
 
Traditionen är att vi samlas någon timme innan för att äta gemensamt. Anmäl er helst på en gång men absolut 

senast den 10 mars om du vill vara med och äta pyttipanna klockan 18:00 innan mötet. Använd följande länk 

 
Glöm inte nominera vem du tycker skall få Årets Ledare, Årets BoU-tränare, Årets ToJ-tränare och Årets funktionär. 
Sista dag för nominering är den 11 februari. Nominering skickas till IFK@lidingofri.se. 

 
Ramundberget 

 
Vi var två fulla bussar som tog oss till vackra Ramundberget helgen den 25 – 28 jan. Vädret, spåren och 
backarna var fantastiska! I år dominerade familjer med barn födda 05 och 06. Många nya kontakter knöts 
mellan barnen men också mellan föräldrarna. Nästa år åker vi igen! Boka datumen 24-27 januari 2019. 
  

 
 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b29832F32-75EB-43B3-8478-E13DD4CD9B88%7d


 

 

 
 
 
 
 
Sommaridrottskolan 2018  

 
   

                   
 
                    
Anmälan till vår populära sommaridrottskola är öppnar under februari. Vi kommer att ha lägerskola v 25, 
26, 32 och 33 
Som vanligt får barnen möjlighet att prova alla friidrottsgrenar och vi håller troligen till på en tillfällig 
Friidrottsarena söder om Lidingövallen. 
Precis som förra året kommer vi att under v 33 ha ”IFK Vecka”. Då erbjuder vi träningsläger med våra 
elitaktiva som ledare för ålderkullarna 05 och 06. Perfekt träning inför terminsstarten ht 18. 
 
Under februari kommer vi också öppna anmälan för de som vill anmäla sig som ledare. Bästa 
sommarjobbet! 
 
 
Kommande SM tävlingar  
Vi kommer att åka med starka trupper till följande SM arrangemang under kommande veckor. 
 
Mångkamps-ISM  i Norrköping 10-11 februari 
ISM i Gävle 17-18 februari 
IJSM i Uppsala 24-25 februari 
IUSM i Växjö 3-4 mars 
Veteran -SM i Västerås, 2-4 mars 
 
Håll utkik på hemsida och följ oss på Facebook för att se hur det går! 
 
 
KM terräng 18 april 
 
Vårt trevliga arrangemang vid Stockby motionsgård som lockar alla åldrar i klubben att delta. Kom och 
spring du också! Förra året var vi över 100 stycken! Du hittar info och anmäler dig via hemsidan 
 
 
 
 
 
  

http://www.lidingofri.se/Arrangemang/Friidrottsarrangemang/klubbmasterskap/KM2017/
http://www.lidingofri.se/sida/?ID=186487


 

 

 
 
 
 
 
PaprICAloppet 26 maj 
För de allra yngsta, 0-12 åringar arrangerar vi Papricaloppet i samarbete med Ica Kvantum Larsberg. 

Vi rekommenderar alla våra yngre träningsgrupper att delta och passa på att ha en sommaravslutning vid det 
tillfället. Mer om loppet på hemsidan 
 
Funktionärsuppdrag 
Inför funktionärsuppdragen 2018 har vi lite nya benämningar och nya sätt att fördela våra uppdrag. 
Med utgångspunkt från den årliga medlemsenkäten har vi valt att göra fler klubbgemensamma uppdrag och färre 
gruppgemensamma.  

Läs mer på hemsidan funktionär 2018 

Alla olika uppdrag hittar du som vanligt under arrangemangsfliken. 

Bauhausgalan 10 juni 

Söndag den 10 juni höjs pulsen rejält på Stockholms Stadion, när BAUHAUS-galan med Diamond League avgörs. 
Det blir en heldag med härlig festivalstämning från start till mål, fylld av friidrott i världsklass.  
Massor av roliga aktiviteter för barn och uppträdande på scen med kända artister. Vi ses den 10 juni på Stadion! 

Köp biljetter på http://bauhausgalan.se/kop-biljetter/                          (klicka på knappen köp biljetter) 

 

TPR – vår vuxenträning 
 

 
 

Vill du också träna med TPR? Läs mer här: TPR-vuxenträniing 
 
Frågor och synpunkter 
Har du frågor eller synpunkter, eller vill engagera dig i klubben, som ledare, tränare, funktionär eller på annat sätt? 
Kontakta gärna IFK Lidingö Friidrotts kansli, 08-767 64 83. Där finns  Lasse Svärdling, Ingela Stralka, Josefin Almkvist, 
Rafael Askros och Annica Sandström. Du är också välkommen att kontakta Styrelsens ledamöter. 

Läs mer på vår hemsida http://www.lidingofri.se/ och följ oss på Facebook. 

 
 
  

http://www.lidingofri.se/start/?ID=186499
http://www.lidingofri.se/sida/?ID=186479
http://www.lidingofri.se/start/?ID=187988
http://bauhausgalan.se/kop-biljetter/
http://www.lidingofri.se/start/?ID=183739
http://www.lidingofri.se/

