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Efter en intensiv höst har det känts väl-
digt skönt med en lång julledighet för att
samla kraft inför det nya året. För Dan-
deryds Sportklubb innebär 2009, liksom
tidigare år, nya utmaningar och viktiga frå-
gor som ska behandlas och få sin lösning
men också ett sjuttiofemårsjubileum. Att
föreningen fyller 75 år kan vi fira hela året
och en grupp med Anette Ersa Engberg
och Björn Axelsson i ledningen har lovat
se till att vi kan manifestera jubileet extra
ordentligt till hösten.

Vad som däremot känns väldigt tråkigt är
att Eva van Doorn slutar. Eva har under
fem år skött kansliet på ett utmärkt sätt
och varit mycket uppskattad av oss alla;
medlemmar, aktiva, ledare och funktionär-
er, som på olika sätt haft med kansliet och
DSK att göra. När Eva nu slutar sin yrkes-
verksamhet för att få tid för annat, lämnar
hon ett stort tomrum efter sig, men hon
har lovat hoppa in någon gång ibland om
det kör ihop sig.

Styrelsen i Danderyds SK har under höst-
en diskuterat vilken roll kanslifunktionen
ska ha, vilka uppgifter som ska adminis-
treras centralt och vilka som ska skötas
inom respektive sektion. Målet är att på
styrelsemötet i januari enas om ett förslag
för att under första kvartalet också kunna
ha bemanningsfrågan löst.

Andra utmaningar under 2009 är att möta
de ökande krav som ställs från aktiva och
ledare, att svara upp på alla goda ambition-
er och att ta tillvara alla de kreativa idéer
som väcks bland medlemmar och funktio-
närer.

Att bedriva idrottsverksamhet för ungdo-
mar i en kommun där inga pengar satsas
på nya anläggningar, medför att förening-
arna själva måste finansiera hallar och
konstgräsplaner. Danderydsmodellen in-
nebär att kommunen håller mark och stäl-
ler upp med borgen för de lån man kan få.
Resten av anläggningskostnaden ska klar-
as med sponsring, engångsbidrag och rän-
tefria medlemslån. Driftkostnaden, räntan
på lånen, amorteringar och avskrivningar
får klaras med höjda medlems- och sekt-
ionsavgifter.

Ändå har idrottsföreningarna i Danderyd
tack vare mångas stora frivilliga insatser
och omfattande arbete lyckats åstad-
komma två ishockeyhallar, två konstgräs-
planer och en fotbollshall. Fotbollshallen
vid Danderyds Gymnasium är ett gott ex-
empel på hur man via samarbete över
föreningsgränserna gemensamt kan hitta
lösningar.

Jag har själv ägnat mycket tid för att få till
stånd en friidrottshall i Norrort placerad i
Danderyd. Tillsammans planerar Täby IS
och Danderyds SK att uppföra en hall på
kommunal mark i Danderyd. Trots att en
friidrottshall är en stor investering hade
vi med ett utlovat kommunalt bidrag från
Täby kommun på tio miljoner kronor,
sponsorintäkter på ett flertal miljoner och
förhöjda medlemavgifter, vilka fonderats
under flera år, kunnat klara investeringen
med motsvarande bidrag från Danderyds
kommun.

Det är dock inte aktuellt och hallen känns
i dagsläget långt borta, såvida vi inte kan
få in ytterligare en kommun, t ex Sollen-
tuna, att satsa i en grannkommun. Sollen-
tuna som under samma period har byggt
bland annat sju konstgräsplaner med kom-
munala medel.

För det är konstgräs som gäller numera.
FC Djursholm har med egna insatser in-
vesterat i två stycken konstgräsplaner och
inom såväl Stocksunds IF, Enebybergs IF
och Danderyds SK räknar man för närvar-
ande på egna planer och hur man var för
sig ska kunna finansiera investeringar på
5–6 miljoner kronor.

Det är inte så att jag blivit bitter redan i
början av året, men det är inga små skuld-
er idrottsföreningarna i Danderyd måste
ta på sig för att kunna bedriva ungdoms-
verksamhet i tiden. Föreningarna tvingas
bli fastighetsförvaltare och behöver an-
lita professionella ekonomer och revisor-
er för att kunna hantera sina kassaflöden
och tunga balansräkningar. Omfattande
ekonomiska åtaganden och stora ansvar.
Ansvar som det är svårt att motivera någ-
on att via styrelsearbete ta på sig på ideell
basis.

I dessa tider av finanskris och lågkonjunk-
tur, stigande arbetslöshet och osäkerhet,
känns möjligheterna att finna sponsorer
och medlemmar som skjuter in pengar i nya
idrottsanläggningar (där de ekonomiska
kalkylerna förutsätter att medlemmarna i
de andra föreningarna hyr in sig) mycket
begränsade.

Varför inte låta 2009 bli det år då Dan-
deryds kommun omprövar Danderyds-
modellen och bejakar och stöttar behovet
nyttan av nya idrottsanläggningar med
kommunal finansiering, förvaltning och
drift. En omvärdering av rollerna så att
idrottsföreningarna återigen kan ägna sig
åt det de ursprungligen bildades för:
ungdomsverksamheten. Det skulle bli, inte
bara en riktigt riktigt fin 75-årspresent till
Danderyds SK och alla idrottsföreningar i
kommunen, utan också en klok invester-
ing i Danderyds ungdomar.

Robert Thorstenson, klubbordförande



Friidrott
Friidrotten är nu mitt uppe i inomhus-
säsongen. Träningen har huvudsakligen
skett inomhus sedan början av oktober.
De yngsta börjar sin tävlingssäsong red-
an i november och efter hand tillkommer
tävlingsmöjligheter även för de äldre. Janu-
ari och februari är mycket tävlingsinten-
siva för alla åldrar.

Som vanligt genomfördes ett lyckat trän-
ingsläger helgen efter höstlovet. Liksom
förra året var resmålet Västerås. Omkring
tjugofem ungdomar (plus ledare) deltog
och det fanns som vanligt utrymme både
för träning och mer sociala aktiviteter.

I skrivande stund har träningen just haft
juluppehåll, men innan dess hade vi ter-
minsavslutning den 20 december. Det var
traditionell trekamp för de yngsta samt
utdelning av klubbmästerskapstecken,
ungdomsmärken med mera.

Det gångna tävlingsåret visar att det finns
många duktiga friidrottare i klubben. I klas-
ser upp till 11–12 år finns både topp och
bredd, medan det bland tonåringarna är
betydligt färre aktiva. Många av tonåring-
arna tävlar dessutom bara i ganska liten
omfattning. Det är därför glädjande att vi
efter 2008 års utomhussäsong hade fyra
aktiva på Friidrottsförbundets statistik-
listor över Sveriges 20 bästa åldersbundet
för varje klass (13–14, 15, 16, 17, 18–19)
samt en lista oberoende av ålder.  Dessa
är:

Män Höjdhopp 14:e Carl Rönnow 2,03.
Pojkar 19 Höjdhopp 2:a Carl Rönnow 2,03.
Flickor 16 Stavhopp 15:e Hanna Lilja 2,46.
Pojkar 14 1500 m hinder 7:a Philip Örnborg
5.17,69. Pojkar 14 300 m häck 16:e William
Oberg 49,71.

Riksstatistiken förs officiellt bara från 13-
åringar och uppåt. Det är därför sällan man
vet hur de yngre skulle ligga till vid en
sådan jämförelse (och det får nog antas
vara avsiktligt).  Det finns dock alltid en-
tusiaster som håller inofficiell koll på så-
dana här saker. En ”europarekordlista”
baserad på exakt födelsedatum finns pub-
licerad och där har William Levay (-96) fort-
satt att få nya noteringar under året.

En annan entusiast har hållit reda på alla
svenska 10-åringar som varit snabbare än
hans egna barn på 400 m vid samma ålder
(födelseårsbaserat). Han kunde i novem-
ber meddela att Zacharias Ljungströms
(-98) 1.07,44 är inofficiellt svenskt rekord
för P10.

För de flesta är det kanske fullt tillräckligt
att slå sina personliga rekord eller möjlig-
en något klubbrekord för sin åldersklass.
Det har i alla fall många gjort under året
och på samma sätt har det varit under in-
ledningen av inomhussäsongen. Med ge-
mensamma krafter försvarades exempelvis
lagsegern i SAYO indoor i början av de-
cember. Aktuella resultat och annat redo-
visas löpande på friidrottens del av hem-
sidan.

Utöver den pågående tävlingssäsongen
kan vi också blicka framåt mot våren som
kan bli extra tidig för några. Årets nyhet är
nämligen ett veckolångt träningsläger i
Italien i början av april. Ett tiotal aktiva
deltar i pionjärresan.

I maj blir det sedan lika fullmatat som det
brukar bli: Danderydsloppet den 1 maj,
Danderyds ungdomsspel andra söndagen
(10 maj i år) och träningsläger på Åland
(preliminärt 15–17 maj).

Håkan Lilja, sektionsordförande

Från höstmötet
DSK:s ordinarie höstmöte hölls den 6 no-
vember i klubblokalen. På dagordningen
stod val av sektionsstyrelser i fotboll och
friidrott.

Valberedningen kunde inte presentera
någon kandidat till ordförandeposten i
fotbollssektionen efter Cristian Lagos,
som avgick under sommaren. Ordföran-
deposten är därför tills vidare vakant.

Styrelseledamöterna Hans Andersson,
Nelson Reyes, Kent Sangler och Jonas
Wahlberg omvaldes. Lennart Sjöberg
hade avböjt omval.

Friidrottssektionens ordförande Håkan
Lilja omvaldes, liksom styrelseledamöter-
na Olof Engdahl, Heather Marshall-
Heyman, Helena Sundborg och Per-Olof
Trollsås. Olof Ruthström hade avböjt
omval.

Ishockey
DE Hockey Team 95 blev trea
i Göteborg Ishockey Cup

Mellan den 2 och 5 januari spelades en av
världens största hockeyturneringar för
ungdomar födda 1995 i Göteborg.  48 lag
deltog, varav merparten kom från södra
Sverige (Göteborg, Stockholm, Skåne och
Småland) och åtta lag kom från Finland,
Lettland, Norge och Danmark.

Lagen delades in i 6 grupper med 8 lag i
varje grupp enligt en seedning. Segraren i
varje grupp gick till ett A-slutspel. Den 2
och 3 januari avgjordes gruppspelet och
DE 95 spelade en riktigt bra ishockey. Vi
gick obesegrade genom gruppspelet.
Bästa matchen var mot de högt rankade
TPS Åbo som imponerat i gruppspelet
innan. Grabbarna gjorde en helgjuten in-
sats och vann mycket rättvist med 6–1!
Bästa matchen hittills på säsongen, enligt
huvudtränare Anders Lindberg.

Den 4 och 5 januari avgjordes A-slutspelet
i Åby Ishall. Sex gruppsegrare skulle möt-
as i en ny serie. Lagen var DE 95, Hud-
dinge IK, Flemingsbergs IK, Haninge HF,
Stocksunds IF och Tingsryds AIF.

I första matchen den 4 januari mötte DE
tidigt på morgonen Flemingsberg och
vann klart med 6–0. Andra matchen blev
avgörande för hela turneringen. Lokal-
derby mot Stocksunds IF!  Matchen blev
en mycket intensiv tillställning med högt
tempo och var turneringens bästa match.
DE tar ledningen med 1–0 i inledningen
men SIF kommer in i matchen när DE drab-
bas av utvisningar. I power play kvitterar
SIF till 1–1, gör 1–2 och går till ledningBilden visar flertalet av deltagarna vid friidrottslägret i Västerås



med1–3 efter första perioden. DE samlar
trupperna i paus och jobbar upp sig suc-
cessivt i matchen. DE reducerar till 2–3
och kvitterar till 3–3. Efter kvitteringen har
DE flera chanser att ta ledningen, men det
vill sig inte. Matchen går mot oavgjort då,
med cirka 1 minut kvar,  SIF:s förstakedja
får en förlupen studspuck i mittzonen som
ger ett 2 mot 1-läge och förvaltar detta till
slutresultatet 3–4. Bittert för DE 95 men
heder åt alla killar för en fantastisk match,
både SIF och DE!

Efter denna match (moralisk final) gick luft-
en ur båda lagen för dagen. DE förlorade
senare mot Huddinge trots ledning med
2–1 med fyra minuter kvar och SIF förlor-
ade på kvällen mot Flemingsberg.

De avslutande matcherna den 5 januari
vann DE klart mot Haninge och Tingsryd
(även Stocksund vann sina matcher) och
DE 95 slutade på en hedrande tredjeplats
i Göteborgs Ishockey Cup. Vi gratulerar
Stocksunds IF som vann denna gång och
vi ser fram emot fler spännande derbyn!

Peter Andrén, bitr lagledare DE 95

Fotboll
Hej! Nu är hjulen igång och verksamhet-
en ökar sakta men säkert farten framåt mot
vår och sommar.

Det har varit en del lag som hållit igång
under jul och nyår med inomhusspel.

Seniorerna

Om vi börjar med seniorerna, så har A-lag-
et spelat Nike-cupen. Efter lite stelt och
kryckigt spel i första matchen mot IFK
Stockholm så kom vi igång och spelade ut
Enebybergs IF och Kallhälls FF efter not-
er. Tyvärr så gick IFK Stockholm vidare
på fler gjorda mål, surt!

Nike-cupen var det sista uppdraget som
Christer Carlson och Ulf Johnson hade i
DSK. Tyvärr kunde inte Christer närvara
så Uffe fick styra laget själv, vilket han
gjorde lysande. Ett mål ifrån....

Var Christer kommer att hamna i år vet jag
inte, men jag vet att Uffe kommer att hus-
era på Hägernäs IP och se till att Vigg-
byholms IK håller näsan över vattenytan.
Det kommer att kännas speciellt när vi tar
emot ”Viggan” i år och Uffe finns på and-
ra bänken. Jag önskar honom lycka till men
när dom kommer hit så får dom gärna ha
en av sina sämre dagar. Jag vill passa på
och tacka Christer och Uffe för den här
tiden och vi ses säkert igen.

Den som ska axla manteln efter Christer
heter Stefan Lindström. Han är en snart

50-årig Järfällabo med fotbollsinfluenser
från dom stora lagen som Barca och Arse-
nal, d v s en offensiv och positiv fotboll.
Han kommer själv få presentera sig lite mer
utförligt i nästa nummer. Till hans hjälp
kommer Jonas Jonsson att kliva upp från
C-truppen och assistera. Även Björn Ax-
elsson kommer att finnas runt laget.

Det kommer att se lite annorlunda ut på
lagsidan i år, tyvärr så kommer C-laget att
försvinna, så det kommer bara att finnas
två lag att slåss om platserna i: A- och B-
lag. Sen kommer 92:orna att fortsätta som
lag, i år i S:t Erikscupens division 3. Men
många av dessa killar kommer att figurera
i B-laget och förhoppningarna är att vi
även kommer att kunna lyfta upp fler till
A-truppen och spel i A-laget. Det finns
även ett gäng från ”gamla” C-laget som
absolut är med och slåss om platser i A-
och B-truppen.

Ungdomssidan

P95 har hållit igång ordentligt och spelat
både ST-cupen och Stuvsta Indoor. Dom
spelade med två lag i båda turneringarna.
Det ena laget gick till slutspel i både ST-
cupen och Stuvsta Indoor. Kvartsfinal i
Stuvsta och slutspelsgrupp 1 i ST-cupen,
där dom missade kvarten utan att förlorat
en enda match! Tyvärr så gick det lite
sämre för det andra laget. Dom missade
tyvärr slutspelet i ST-cupen och gick till
B-slutspel i Stuvsta Indoor.

Det som ändå blev speciellt var att i Stuv-
sta Indoor så blev det problem att få ihop
killar, så dom lånade några 97:or! Vi hade
Henning Axelsson i mål och Daniel Lagos,
Fredrik Hild och Gustaf Kramnäs samt
till B-slutspelet också Philip Ekberg. Det
roliga var att dessa killar verkligen tillförde
något och spelade ett moget och stabilt
spel trots att motståndarna var 2 år äld-
re! Dom spelade om gruppseger och even-
tuellt A-slutspel, men där blev Enskede IK
alltför svåra och det slutade som sagt med
B-slutspel.

I B-slutspelet så blev det förlust i första
matchen med 1–0, och målet kom till i 14:e
minuten av de 16 minuter man spelade i
Stuvsta. Det var väldigt jämt och kunde
ha slutat hur som helst, så det var ändå en
väldigt positiv insats av killarna.

Övrigt

Annars så rullar det på med träningar i
RM-hallen och på Enebybergs IP. Vår fina
grusplan är för tillfället en byggarbets-
plats. Den gamla belysningen har tagits
ner och dom jobbar för fullt med att få upp
nya belysningsstolpar. Vi kommer att få
sex stycken stolpar med lite bättre tryck

i belysningen, vilket verkligen är behöv-
ligt.

Läget i fotbollssektionen är i fas med års-
tiden. Lagen ligger i förberedelse inför fot-
bollsåret 2009 och så även vi på kansliet.
Vintern innebär mycket förberedelser in-
för det som komma skall, Fotbollsskolan,
Fotbollsveckan och så fyller föreningen
75 år 2009 och det kommer såklart att mär-
kas på flera olika sätt.

Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår
och att få full fart här nere på Vallen igen.
Just nu är det bara grått, kall och trist och
halva Vallen är en byggarbetsplats. Men
snart, snart så kommer solen och doften
av nyklippt gräs kommer att ligga tung
över Vallen, kritan blänka vit på gruset och
livet komma tillbaka på Danderydsvallen.

Väl mött på Vallen.

Björne, konsulent fotboll

Idrottsfritis
Jag har många gånger funderat på att
kunna nyttja Danderydsvallen även på eft-
ermiddagar. Jag undrar om det finns in-
tresse i stugorna av en eftermiddagsverk-
samhet här på Danderydsvallen – idrotts-
fritis! Innan jag började här på klubben
var jag ansvarig för Vasaskolans hemvist
i sju år och jag har även jobbat på fritis
och dagis under alla år, så det här är en
verksamhet som jag kan.

Det skulle funka så att man kommer efter
skolan och stannar till ca 17.00, mellanmål
ingår och tanken är att det ska vara plane-
rade idrottsaktiviteter blandat med spon-
tana aktiviteter samt en del idrottsteori. I
första hand här på Vallen men beroende
på intresse så kan det kanske bli andra
lokaler också.

Det kommer att tillkomma en kostnad, hur
mycket vet jag inte i dagsläget, men med
tanke på mellanmål och kanske en del
lokalhyror så kommer den kanske att ligga
på 600–800 kr i månaden. Tanken är att
detta ska vara ett alternativ till fritis eller
hemvist, och att vi kan använda Vallen,
lära barnen att ta hand om sin närmiljö/
träningsmiljö och få in lite mer naturlig
rörelse i vardagen. Jag kommer att vända
mig till alla sektioner och det kommer att
erbjudas endast till medlemmar.

Jag kommer att göra en enkät och skicka
ut till alla lagledare och sektioner med för-
hoppning av att den kommer ut till er för-
äldrar så att ni kan ta ställning.

Ni kan också mejla mig på:
bjorne@danderydssk.se och kommentera.

Björne, konsulent fotboll
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Ishockey
Hockeyn i Danderyds kommun på pojk-
och juniornivån har växt sig stark de sen-
aste åren. Flera av våra åldersgrupper till-
hör toppen i Stockholm, och vissa fall till
och med i Sverige.

Nästa steg för oss som organisation blir
att bredda och effektivisera vår verksam-
het. Vi vill att så många som möjligt ska ha
och få möjligheten att spela ishockey i
någon av våra tre klubbar (DE, SIF och
SDE). Vi vill kunna erbjuda en verksamhet
som känns meningsfull och stimulerande
oavsett om man vill träna och spela några
gånger i veckan eller om man har ett extra
stort intresse och vill satsa på att bli en
framtida elitspelare.

Samtidigt som bredden i verksamheten är
oerhört viktig så vill vi profilera oss som
en organisation som är en av de ledande i
landet på att utbilda unga spelare till att
bli framtidens elitspelare. Ska vi klara av
det så är det viktigt att vi först förstår vad
det innebär att bli elitishockeyspelare. Det
sägs att det tar 10.000 timmar av träning
för att kunna bemästra ett hantverk, oav-
sett om det gäller fiolspelande, balett eller
ishockey.

Tar man fram miniräknaren och börja räkna
på vad det innebär i praktiken så kommer
man snabbt fram till att det är av största
vikt att vi tillsammans skapar en miljö med
bra träningsförutsättningar som stimuler-
ar alla våra killar och tjejer om vi ska klara
av att leva upp till den målsättningen.

Kompetensnivån på våra tränare är givet-
vis en viktig nyckel för att kunna skapa
den stimulansen och ge spelarna de verk-
tyg och pusselbitar de behöver få med sig
på sin hockeyresa. Som nytillträdd sport-
chef kan jag konstatera att vi har många

skickliga instruktörer och tränare inom led-
en och vi har ett starkt fundament att utgå
ifrån. Vidare är det viktigt att vi skapar
bästa tänkbara förutsättningar för spelar-
na och lagen vad det gäller träning och
den vardagliga verksamheten.

För lite istider är ett problem som ofta dis-
kuteras runt om i hockey-Sverige, och det
här är ett problem som även gäller för oss
i Danderyds kommun. Vi ska bli bättre på
att hitta nya lösningar för att skapa bättre
och fler träningsmöjligheter inom kom-
munen. Vi behöver och ska bland annat
effektivisera vårt att sätt att arbeta över
laggränserna, satsa på att skapa ett bra
och fungerande samarbete med skolorna i
kommunen så att våra spelare har möjlig-
het att träna även på dagtid.

Innanför våra murar har vi, utöver vår
ungdomsishockey, också verksamhet för
juniorer, seniorer och damspelare. På J18-
nivå har vi två stycken lag, varav ett spel-
ar i Elit och ett i division 1.

Elitlaget spelar i Region öst mot lag som
AIK, Djurgårdens IF, Huddinge IK och
Södertälje SK. Det resultatmässiga målet
var att inför juluppehållet komma sämst
fyra för att därigenom kvalificera sig för
J18-allsvenskan. Detta lyckades man inte
med och man spelar därför kvar i den re-
gionala J18-elitgruppen.

J18 Elit-laget är en viktig byggsten i vår
verksamhet. Här vill vi ge spelarna med
högst ambition och passion till ishockeyn
möjligheten att på allvar ta ytterligare ett
steg på sin ishockeytrappa och utvecklas
till framtida elitspelare. Efter att ha levt nära
spelarna i årets J18 Elit-lag under några
månader kan jag konstatera att det finns
ett antal spelare som har potential till att
spela högt upp i våra seriesystem inom
några år.

Vilka det blir i slutändan är givetvis omöj-
ligt att svara på idag, men det finns tvek-
löst många som har såväl den tekniska ta-
langen som den minst lika viktiga vilje-
mässiga talangen som krävs för att bli elit-
spelare.

J18 division 1 och J20 div 2-lagen innehål-
ler spelare som i dagsläget inte har ambi-
tionerna eller färdigheterna att spela is-
hockey på elitnivå, men som ändå vill spela
ishockey på en bra juniornivå. Så här långt
har lagen under ledning av Johan Björnfot
och Mats Haquinius gjort en klart godkänd
insats i seriespelet.

Vårt J-20 lag, som precis som A-laget har
sin bas på Enebybergs IP, har under höst-
en kvalificerat sig för Allettan, vilket är ett
första viktigt steg för avancemang till Re-
gion Elit.

A-laget spelar i dagsläget i division 3, men
har som ambition att så snart som möjligt
ta steget upp till division 2. På sikt vill vi
kunna erbjuda och stoltsera med ett A-lag
i division 1.

Verksamheten för våra flickor och damer
har under de senaste åren gjort ett mycket
bra arbete vilket nu visar sig i uttagningar
till regionlag samt en topplacering i den
näst högsta damserien.

Daniel Broberg
Sportchef för SDE, DE och SIF

DSK:s fonder
Lämna förslag på medlemmar – ledare el-
ler idrottare – som gjort sig förtjänta av
eller har behov av stipendier från Börje
Åbergs Stipendiestiftelse, DSK-fonden,
Göran Nyströms Minnesfond eller Emilie
O'Konors fond.
För mer information vänd dig till klubb-
kansliet på telefon 755 58 98.




