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Ordföranden
har ordet
Juni månad har inletts med riktig högsom-
marvärme, precis som i början och slutet
av maj. Det borgar för utmärkta möjlighet-
er till utomhusaktiviteter på våra fotbolls-
planer, friidrottsarenor, bad och motions-
slingor.

Redan första maj såg vi resultatet i form
av rekorddeltagande på Danderydsloppet
och mycket uppskattande kommentarer
från deltagarna. Även Fotbollens Dag
genomfördes i strålande sol och värme,
liksom Danderyds Ungdomsspel dagen
efter.

Desto mer bekymmer har vi haft med vår
hemsida. Ett antal problem har gett upp-
hov till att den under ett antal veckor till
och från helt eller delvis legat nere, och
när vi precis trott oss ha hittat och åtgärd-
at felet har nya problem uppträtt.

I skrivande stund ligger den ute, men med
viss instabilitet och med en del vidhäng-
ande problem. Fokus ligger på att i första
hand åtgärda huvudproblematiken för att
sedan se över vad vi behöver göra för att
undvika liknande problem i framtiden.

Mer glädjande är att den planerade reno-
veringen av köket i klubbrummet kommer
att bli av i sommar och ryms väl inom bud-
get. Kommunen har lovat ta kostnaden för
golvet och Supporterföreningen Gamla
DSK:are ställer upp med 15.000 kr. Dess-
utom har HSB Bostad erbjudit oss att ta
hand om det helt fräscha kök som finns i
en av de byggnader i Ursvik som ska ri-
vas i början av juni.

Vad gäller friidrottshallen är ett möte
inplanerat med Turebergs FK i september.

Rör på er och ha en riktigt fin sommar!

Robert Thorstenson, klubbordförande

Friidrott
Våren brukar vara en intensiv tid för fri-
idrotten, inte minst för DSK:s del. I år har
det dock varit fler aktiviteter än på mycket
länge:

Två egna arrangemang: Danderydsloppet
och Danderyds Ungdomsspel.

Två träningsläger: Danmark och Åland.

En tävlingsresa: Stafett-SM på Slotts-
skogsvallen i Göteborg.

Båda våra egna arrangemang gynnades i
år av vackert väder.  Jag vill tacka alla funk-
tionärer som ställt upp vid dessa tillfällen
och hälsa er (och andra) välkomna när vi
åter kallar – även om vi inte kan garantera
vädret. Tävlingarna kan bara genomföras
med er hjälp.

Danderydsloppet gick som vanligt den 1
maj och hade för andra året start och mål
på Danderydsvallen. Banorna hade just-
erats en aning för att 10 km-banan skulle
vara just så lång enligt den officiella ban-
mätning som genomfördes i april. Robert
Levay och Per-Jonas Trollsås stod, lik-
som förra året, för organisationen.

Det sammanlagda antalet fullföljande var
i år 208 – en ökning med 20 % från förra

året. Intresset för långlöpning är åter på
uppåtgående, men det är samtidigt många
nya och gamla lopp som konkurrerar om
deltagarna. Det bör i alla fall finnas ut-
rymme för en fortsatt uppgång till nästa
års upplaga. DSK-segrar blev det i år för
Vilma Jonsson F9, Maria Ullberg F11,
Lina Rasmusson F12 och Erik Lindstedt
P13.

Danderyds Ungdomsspel genomfördes
den 11 maj. Per-Jonas Trollsås var åter
tävlingsledare i spetsen för ett stort antal
funktionärer. Stort deltagande från många
klubbar även i år, trots att Täby IS arrang-
erade en mångkampstävling samtidigt.

Många bra resultat från såväl DSK:are
som gästande deltagare. Tävlingsrekord-
en är i de flesta fall riktigt bra, men vi fick
ändå se 13 av dem slagna. Därutöver två
tangerade och några nyetablerade rekord
där det inte fanns något sedan tidigare.
Av DSK:are slog Zacharias Ljungström
(P10, 600 m) och Sebastian Ruthström
(P11, kula) gamla rekord medan Carl Rön-
now (P19, höjd) etablerade ett nytt. Carl
hoppade hela 2,03 och slog därmed sitt
eget klubbrekord för seniorer (utomhus).

Om vädret var med oss när det gäller de
egna arrangemangen var det inte riktigt

F15-laget som deltog i stafett-SM i Göteborg. Fr v Malin Trollsås, Astrid Littorin, Ellen Stjerngren och Kristine Brännström.



detsamma med träningslägren. En lite äldre
grupp (födda -94 och äldre) provade en
lite längre tur i år med Per-Jonas Trollsås
och Anders Gjärdman som ledare. Resan
gick till Ålborg den 24–27 april. Utöver
träning passade man också på att delta i
en lokal tävling, där dock arrangörerna
hade en hel del att lära. Som helhet ändå
ett lyckat läger som hade blivit ännu bättre
med mera vårvärme. Vi får väl se var nästa
års vårläger ska arrangeras.

Det traditionella Ålandslägret hade i år en
lite yngre målgrupp än tidigare. Det låg
lite senare än vanligt (16–18 maj) men det
kalla vädret hade nu kommit tillbaka. Ingen
snö har dock rapporterats från Åland. Ste-
fan Daberius drog ett mycket tungt lass
med arrangemanget i spetsen för en rela-
tivt ny grupp lägerledare. Många nöjda
föräldrar har hört av sig efteråt och man
kan väl förmoda att även deltagarna var
nöjda. Så här berättar Stefan:

För sjätte året i rad åkte ca 25 friidrot-
tare i åldern 10–14 år på träningsläger
till Åland. Under majhelgen genomförd-
es ett flertal träningspass med fokus på
teknik och kondition.  På lördagen an-
ordnades den traditionella Finnkampen
melland Danderyds SK och ålänning-
arna. För andra året i rad lyckades vi
vinna kampen, i år med hela 130–84.
Våra ungdomar gjorde en fantastisk lag-
insats även om Åland hade få deltagare i
de yngre klasserna. Trots ett miserabelt
väder med regn och kyla presterades
flera bra resultat och t o m några person-
liga rekord.

Hela lägret präglades av god stämning
och bra laganda trots det trista vädret.
Det stora deltagarantalet visar också på
den goda återväxten inom DSK:s friidrott.

Stafett-SM är en gemensam tävling med
alla åldersklasser från 15-åringar till seni-
orer. Årets upplaga på anrika Slottsskogs-
vallen hade det största deltagandet på 10
år med mer än 350 lag från hela Sverige.
DSK representerades av två lag som
gjorde sammanlagt 3 starter. F15-laget
sprang  4x100 m på tiden 52,98 (rekord för
laget och den 12:e bästa tiden i försöken).
F17-laget hade tiden 53,82 på 4x100 m och
2,33,12 på stafett 1000 m, vilket också det
var ny bästanotering för laget.

Slutligen en nyhet för året: ett dagläger
för barn födda 1996–2001 som arrangeras
sista veckan på sommarlovet (vecka 34).
Det vänder sig både till redan aktiva fri-
idrottare och sådana som vill pröva på.
Gabriel Thorstenson håller i det hela och
mer information om detta (och mycket an-
nat) finns på hemsidan.

Håkan Lilja, sektionsordförande

 Innebandy
Innebandysektionen avslutade formellt
säsongen 07–08 med Innebandyns Dag
den 20 april i Danderyds gymnasium. Sju
lag i innebandysektionen möte sju lag från
Täbyföreningen IK Frej i en inneban-
dymatch och i prickskyttetävling i respek-
tive åldersklass. Vid dagens slut samman-
räknades resultaten i samtliga matcher och
resultaten i prickskyttetävlingen. Gläd-
jande visade sammanställningen att DSK:s
innebandysektion segrade i denna vän-
skapsturnering mellan DSK och IK Frej.
Kommentarerna från deltagande lag var
mycket uppmuntrande och visade på stor
uppskattning. Speciellt från de yngre lag-
en som för första gången fick spela med
”riktiga” domare på stor plan.

Alla spelare och lag i sektionen har inte
tagit sommaruppehåll i och med Inne-
bandyns Dag, vissa kämpar vidare med
olika turneringar i och utanför Stockholm
för att senare göra uppehåll och kanske
ägna sommarmånaderna åt andra sommar-
sporter.

Johan Bengtsson, innebandysektionen

Fotboll
Sitter här och tittar ut på solen.  Helt otro-
ligt att vädret håller i sig, det är nästan så
att man börjar tro på sommaren igen.

Fotbollen rullar på och vi laddar upp inför
fotbolls-EM och vår egen 'Fotbollsveckan.'

Nu är det snart slut för våren och vi har
kommit halvvägs in på säsongen. Det har
väl varit en del upp och ner för våra lag
men vi kämpar på. Det är väldigt kul att
titta på våra lag och hur de spelar. Det
som är påfallande är hur många duktiga
spelare vi har i föreningen. Vi måste verk-
ligen hjälpas åt och jobba på att utveckla
och ta hand om  våra spelare.

Seniorlagen

En haltande start på säsongen både i A-
och C-laget. I A-laget har det varit en väl-
dig otur med skador, den ena skadan har
avlöst den andra vilket gjort det svårt att
få en kontinuitet i spelet.  C-lagets presta-
tioner har varit väldigt skiftande men nu
känns det som om det har börja vända,
seger senast! Det laget som gått bäst är
väl laget som vi trodde minst på, d v s B-
laget. Vi blev uppflyttade till år från R2:an
till R1:an och hade väl inte så jättestora
förhoppningar men vi har tagit många
skalper och även spelat jämnt i de matcher
vi förlorat.

Tjejfotbollen

Vår konstellation med FC Djursholms F94
och våra tjejer har slagit väldigt väl ut.

Dom har en stor träningstrupp och att
slussa ihop tjejerna har funkat bra. Carlos
Leal,  som är tränare tillsammans med An-
ders Silver, Thomas Nyberg och Lelle Sjö-
berg, har verkligen fått ordning på tjeje-
rna och ställt lite krav. Det har gjort att
tjejerna tycker att det är kul och seriöst
och det har även synts på planen, ett bra
spel och en hel del poäng. I division 4 håller
vi en 2:a plats för tillfället, lite tyngre i di-
vision 3, men tjejerna jobbar på.

De lite yngre tjejerna, 5-manna, tuffar verk-
ligen på i sina serier, här räknar man ju inte
poäng än så länge men vi har många rikt-
igt duktiga tjejer, den slutsatsen kan man
mer än väl dra. Även tjejerna som spelar
7-manna är väldigt lång framme. Bra spel
och god teknik borgar för en rolig framtid.

Pojkfotbollen

Jag kan inte påstå att jag har helkoll på
alla pojklagen, men det man kan se om man
är nere och står och tittar lite är att det
finns en framtid även här. Jag tycker att vi
tar fram den ena talangen efter den andra.

Vi måste fortsätta att erbjuda en bra verk-
samhet i samklang med trygghet och
glädje. Där tror jag att vi kommer att komma
långt med våra killar och tjejer. Vi måste
också fortsätta att erbjuda möjligheten att
få träna med de lite äldre om barn, föräld-
rar och tränare är överens.

Nya tröjor

När man kommer ner till Vallen så ser man
genast en blå DSK-tröja. Väldigt roligt!
Man ser direkt att det är DSK som spelar.
Den nya tröjan är gjord bara för DSK och
finns därför inte någonstans att få tag på.

Det är cirka 70% av lagen som har vår nya
tröja, vi kommer att se till att resten av
lagen får den nästa säsong. Vi strävar mot
en enhetlighet inom sektionen och kan-
ske även inom föreningen, i sektionen har
vi kommit en bra bit på väg.

Kiosken

Sen måste jag nämna den nya kiosken som
vi nu har fått igång. Ett riktigt uppsving
för vår caféverksamhet. Inte bara i ekono-
miskt hänseende utan lika mycket som
samlingspunkt. Det står alltid någon och
hänger där och småsnackar med dom som
är ansvariga. Det finns fortfarande lite kvar
att jobba på som t ex ström ut dit och att
kanske öka utbudet. Förhoppningsvis så
hinner vi få ordning på det till hösten.

Jag vill också passa på att tacka alla lag
d v s föräldrar som ställt upp och sett till
att vi har kunnat ha kiosken öppen. Rikt-
igt bra jobbat!

Björne, konsulent fotboll



Så minns vi
Punne
DSK:s genom tiderna mest meriterade fot-
bollsspelare, Rune ”Punne” Carlsson, har
nu på våren för alltid lämnat planen. Punne
som var född 1923 började spela fotboll
DSK:s A-lag redan som 15-åring och fort-
satte som högklassig fotbollsspelare ända
upp i 40-årsåldern.

Han och storebrorsan ”Malle” bildade ett
farligt anfallspar i det legendriska DSK-
lag som på 40-talet gick raka vägen upp
genom klasserna i stockholmsserien från
”Kvalifiken” till klass 1. I denna klass 1
kom laget att stanna ett flertal år, och det
var här som Punnes fotbollstalang upp-
täcktes på riktigt.

Flera år i rad blev han uttagen till det s k
lilla stadslaget, en kombination av spelare
från Stockholms småklubbar. Så små-
ningom värvades han som anfallsspelare
till allsvenska AIK, där han kom att spela
ihop med berömdheter som ”Gurra” Sjö-
berg, Börje Leander och ”Nacka” Skog-
lund.

I AIK 1950–53 var Punne anfallsspelare,
högerinner eller center. Han blev bl a
svensk cupmästare 1950 och deltog fram-
gångsrikt i internationella matcher mot t ex
engelska Arsenal och italienska Milan.

1953 blev det ledarskiften och turbulens
inom AIK och flera spelare sökte sig däri-
från. Punne för sin del fann för gott att
återvända till sina gamla kamrater i Dan-
deryd. I DSK:s lag blev han mer än väl-
kommen. Tillsammans med en hel del nya
och yngre lagkamrater förde han i slutet
av 50-talet laget upp mot nya höjder, där
man blev väldigt nära att nå division 3.

Att Punne var en stor bollspelare vet vi
alla som har spelat med eller mot honom.
Hans verkliga specialitet var en förmåga
att alltid komma först till bollen. Hans boll-
sinne var medfött, vilket han också visade
i en sport som bordtennis under 40- och
50-talen. Han lyckades också ta en plats i
DSK:s nystartade ishockeylag i början av
50-talet, detta trots att hans skridskoåk-
ning liknades vid att ”gå på ovanlädret”.

Bollsinnet kom han att ha kvar hela livet,
och det kunde han under senare år ofta
visa på Gamla DSK:ares boulekvällar på
den gamla hemmaplanen Danderydsval-
len.

Vi tackar och minns en härlig lirare.

Björn Eklöf
Fotbolls- och hockeyspelare 50- o 60-tal
Ordförande i DSK 1970–94

Klubblokalen
Som Robert skriver i inledningen kommer
vi under sommaren att genomföra en re-
novering av köket i klubblokalen. Detta
för att kunna erbjuda ännu bättre lokaler
för de som hyr vår fina klubblokal.

Vi använder vår klubblokal till lag- och
föräldramöten, vid idrottsevenemang och
fester av olika slag.

Alla medlemmar får för en billig penning
hyra under dagar eller kvällar, boknings-
förfrågan görs enklast via mail eller tele-
fon till kansliet. Ett bra alternativ för
födelsedagsfesten, kräftskivan eller kan-
ske ett årsmöte i föreningen som du är
medlem i.

Det finns porslin och plats för 65–70 sit-
tande vid en middag, vi kan även erbjuda
en högklassig högtalaranläggning.

Kompletterande info finns på vår hemsida
www.danderydssk.se.

Trisslotter
på hemsidan
Passa på att stödja föreningen när du tänk-
er spela på Svenska spel. Klicka på deras
banner ute till höger när du befinner dig
på vår hemsida så länkas du vidare till deras
inloggningssida. Varje spel du sedan gör
ger oss pengar, ett bra sätt att stödja oss,
det kostar dig inget extra, men ger klirr i
kassan för oss, och kan ju ge dig stor-
vinsten.

Du kan också prova på deras nyhet med
prenumerationer på Trisslotter som även
det ger oss pengar utan att det kostar dig
något extra, en win-win-situation. Ett en-
kelt sätt att regelbundet få hem några lot-
ter som ger lite spänning och kan ge
många sköna miljoner i vinst.

DSK-aktuellt
på hemsidan
Har du upptäckt att DSK-aktuellt finns på
nätet? Sedan en tid finns alla nummer sed-
an 2003 (fler kommer efterhand) upplagda
på vår hemsida. Där kan du läsa vad som
hände i föreningen ett visst år eller i något
av våra arrangemang ett visst år.

Semester!
Kansliet, eller i alla fall dess personal,  tar
semester. Det kommer att vara stängt un-
der perioden 7 juli – 10 augusti.

Vi önskar alla medlemmar en härlig som-
mar och välkomna tillbaka i augusti, sol-
brända och fulla av ny energi.

Rune ”Punne” Carlsson
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Rapport från årsmötet
Årsmötet 2008 hölls den 24 april i klubblokalen på Danderydsvallen. På dagordningen stod bland annat val av ordförande
och ledamöter till huvudstyrelsen samt sektionsstyrelser för ishockey och innebandy.

Robert Thorstenson omvaldes som klubbens ordförande. Nya ordinarie ledamöter i huvudstyrelsen blev Anette Ersa
Engberg, Karl Hurtig, Cristian Lagos och Rune Målström. Ny suppleant Helena Sundborg. Innebandysektionen fick en
ny ordförande i Karl Hurtig, som efterträdde Björn Meltzer. De avgående huvudstyrelseledamöterna Marianne Stenström,
Björn Meltzer, Kent Sangler och Lars Bystedt avtackades och blomsterhyllades.

Efter val och konstituering har huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna följande utseende:

HUVUDSTYRELSEN
Ordförande Robert Thorstenson
Vice ordförande Anders Holm
Kassör (adjungerad) Daniel O'Konor
Sekreterare Börje Åberg
Övriga ledamöter Jan Edberg

Anette Ersa Engberg
Karl Hurtig
Cristian Lagos
Håkan Lilja
Rune Målström

Suppleant Helena Sundborg
Hedersordförande Björn Eklöf

Tom Wiel-Berggren
Hedersledamot Hans Hjort

FOTBOLLSSTYRELSEN
Ordförande Cristian Lagos
Kassör Lennart Sjöberg
Övriga ledamöter Hans Andersson

Nelson Reyes
Kent Sangler
Jonas Wahlberg

FRIIDROTTSSTYRELSEN
Ordförande Håkan Lilja
Kassör Helena Sundborg
Övriga ledamöter Olof Engdahl

Heather Marshall-Heyman
Olof Ruthström
Per-Jonas Trollsås

ISHOCKEYSTYRELSEN
Ordförande Anders Holm
Kassör Christer Ek
Övriga ledamöter Marcus Gyllenberg

Johan Rydheim
Lennart Spångberg
Göran Thörn
Reidar Viberg

INNEBANDYSTYRELSEN
Ordförande Karl Hurtig
Kassör (adjungerad) Daniel O’Konor
Övriga ledamöter Björn Meltzer

Signe Rydbert

VOLLEYBOLLSTYRELSEN
Sektionen vilande

På dagordningen stod även val av revisorer och valberedning:

REVISORER
Ordinarie Christer Bergström

Ulf Winkler
Suppleant Jonas Nygren

VALBEREDNING
Ordförande Jan Edberg
Övriga ledamöter Anders Holm

Karl Hurtig
Cristian Lagos
Per-Jonas Trollsås

Börje Åbergs Stipendiestiftelse utdelade tre stipendier.
Årets stipendiater blev fotbollsledaren Jonas Åkerström, som
fick 4000 kr, och Mats Håkansson och Olle Tingstam, spelare
och tränare i innebandy, som fick 2000 kr var.

Ur Göran Nyströms Minnesfond  tilldelades friidrottstränaren
Michaela Wistrand Bengtsson 500 kr och fotbollsspelarna
Frej Ersa Engberg och Pontus Ericsson 250 kr var.

Från DSK-fonden utdelades 1000 kr till ishockeyledaren
Helene Åström.

Ur Emilie O’Konors fond tilldelades Elin Sundborg, tränare,
funktionär och aktiv i friidrottssektionen, 1000 kr.

Supporterföreningen Gamla DSK:ares ledarstipendium på
1000 kr gick till friidrottsordföranden Håkan Lilja.


