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Ordföranden
har ordet
I slutet av en vinter som aldrig kom och
när våren känns som den började i januari
(med reservation för vädret när du läser
detta) kommer här en kort rapport.

Jag får ofta frågan hur det går med fri-
idrottshallen. Inte bara aktiva friidrottare
och deras föräldrar vill se att hallen kom-
mer till stånd utan även andra, som oav-
sett idrottsengagemang vet att frågan är
angelägen och är nyfikna på hur det går.
Tyvärr har ingenting hänt sedan förra
DSK-aktuellt. Jag har tidigare redogjort för
läget där Täby IS och Danderyds SK sam-
arbetar i syfte att med begränsade kom-
munala bidrag försöka klara finansieringen
av hallen. Utan några riktigt stora spons-
orer kommer det inte att gå.

Hoppet att få Turebergs FK och Sollen-
tuna kommun att delta i projektet står mot
deras egen ambition att få till en egen, kom-
munalt finansierad hall. En friidrottshall i
Sollentuna är naturligtvis mycket bättre
än ingen hall alls, men så länge inte några
beslut finns i vare sig den ena eller andra
riktningen är en egen hall i Danderyd att
föredra och vårt första alternativ.

Jag vill inte föregå de rapporter som sekt-
ionerna lämnar, men måste ju nämna att vi
nyligen fick en svensk juniormästare i
höjdhopp. Carl Rönnow har uppmärksam-
mats inom DSK under flera år för sina fram-
gångar och han fortsätter att utvecklas.
På JSM tog han 2,05 för P19, vilket även
var pers, och det räckte till seger. Stort
grattis Carl!!

Vår hemsida får vi både ris och ros för.
Många uppskattar att den är lättare att
orientera sig i och med en snyggare de-
sign. Men vi är dåliga på att rapportera
nyheter. Några sektioner gör det bra men
vi har en del brister hos andra och på

huvudsidan. Med din hjälp kan vi bli
bättre. Hjälp oss gärna med material med
info, resultat och bilder. En levande och
dynamisk hemsida är ett ovärderligt verk-
tyg för informationsutbyte mellan medlem-
marna. Hjälp oss också gärna att hitta
sponsorer som får köpa reklamplats på
hemsidan. Be dem kontakta mig eller
Danne på kansliet.

Jag hoppas få se dig och många av våra
andra medlemmar på årsmötet torsdagen
den 24 april på Danderydsvallen. Till dess:
Lev väl!

Robert Thorstenson, klubbordförande

Fotboll
Vilken vinter! Trist för vinteridrottarna men
för oss fotbollstokiga så har det varit fan-
tastiskt! Fotbollen rullar på, vi har många
lag anmälda till S:t Erikscupen och i dag-
arna börjar de nya lagen att träna.

Sektionen ska samarbeta med ett nytt kon-
fektionsföretag som heter errea sport.

Det är ett italienskt märke som är ett av de
största i Italien. Det känns jättespännande
och inspirerande att påbörja detta samar-
bete. Vi jobbar mot en enhetlig sektion, så
från 7-manna och uppåt kommer nästan
alla lag ha likadana tröjor, A-laget såväl
som P98. Tanken är att resterande lag kom-
mer att byta till 2009.

Seniorfotbollen
Fotbollsmässigt ser det riktigt bra ut. Vi
har fått några yngre duktiga spelare till
föreningen samt fortsätter att jobba på att
utveckla våra egna talanger. A-laget kom-
mer även i år att ledas av Christer Carlson
och Uffe Johnson, vilket borgar för stabil-
itet och kontinuitet. Tyvärr har vi ju tap-
pat Rune Målström till i år, men där kom-
mer Hasse Åhlin att försöka fylla luckan,
det kommer inte att bli lätt!

B- och C-lagen kommer att ledas av Jonas
Jonsson och Björn Axelsson. B-laget kom-

mer i år att husera i R1:an, vilket är en rikt-
igt bra serie. Vi kommer nog att få slita ont
där, men det kommer att vara väldigt ut-
vecklande för våra yngre spelare. C-laget
spelar vidare i R4:an.

Tjejfotbollen

Nytt för i år är att F94-95 har ingått i ett
samarbete med FC Djursholm. Det beror
på att båda lägren satt på för små tränings-
grupper, men genom detta får dom ihop
det på ett bra sätt. Laget har också fått en
ny tränare som funkar jättebra med grup-
pen.

Bland de yngre åldersgrupperna ser det
verkligen bra ut, de lagen vi har är väldigt
duktiga och gör bra ifrån sig i alla cuper
dom deltar i. Tyvärr så har vi tappat bland
de äldre. Vi trodde ju på damlag i år men av
det blev det intet, väldigt synd. Men vi
siktar mot ett damlag i framtiden.

Ungdomslagen

Här liksom på tjejsidan finns det väldigt
mycket engagemang från ledare och för-
äldrar, vilket är fantastiskt kul. Här gör
också lagen väldigt bra ifrån sig.

Vi, som förening, har ett väldigt gott rykte
runt omkring. När våra lag är på olika turn-
eringar kommer man fram och berömmer
oss och lagen får ofta förfrågningar om
träningsmatcher. Det är otroligt roligt!
Detta beror ju förstås på våra duktiga led-
are som är bra förebilder för barnen.

Slutligen vill jag bara informera om att vår
friggebod nu är isolerad och klar, vi ska
bara slänga in lite möbler så är den klar att
använda. Jag vill passa på att tacka An-
ders Silver och Dipart för hjälp med lucka
och isolering samt Fredrik Sölve och Norr-
vikens Trä för hjälp med material.

Jag ser fram emot ett bra 2008 och att få se
er här nere.

Vi ses på Vallen

Björne, konsulent fotboll



Friidrott
Inomhussäsongen är på väg att ta slut
både vad gäller träning och tävling.
Många har gjort framgångsrika tävlingar,
inte minst i de yngre klasserna. Ett stort
antal nya resultat har fått föras in på den
nyupprättade listan över åldersbundna
klubb-”bästa” inomhus från senare tid.
Mer om detta finns att läsa på friidrottens
del av hemsidan. Här nöjer jag mig dock
med att uppmärksamma några av våra del-
tagare i SM och DM.

Carl Rönnow (P19 höjd) har sin vana trog-
en vunnit såväl SM som DM inomhus i
åldersklassen. SM-tävlingen på nytt per-
sonbästa alla kategorier 2,05. Resultatet
är även en tangering av det bästa någon-
sin av en DSK:are. På ungdoms-SM (15–
16 år) deltog Alexander Fletcher-Sander-
sjöö (P16), Caroline Lindblad (F16) och
Malin Trollsås (F15) med goda resultat,
dock utan några finalplatser. Medaljörer
på ungdoms-DM i vinter är Hanna Lilja
(2:a F16 stav) och Elin Sundborg (3:a F16
kula).

För åldrarna 12–14 år kallas motsvarande
tävling distriktsfinal och vid vinterns täv-
ling var det 12-åringarna som stod för
DSK-medaljerna: Ylva Engdahl vann
höjdhoppet och var 3:a på 60 m häck och
Tobias Marshall-Heyman vann även han
höjdhoppet. Flera andra bra prestationer
av olika DSK:are.

Även vid veteranernas mästerskap har
DSK varit representerat. Stefan Daberius
(M40) hade denna gång ingen motstånd-
are i klassen när han försvarade sitt DM
från förra året. Ensamstart på veteran-DM
gällde även Stefans 60 m häck och Per-
Jonas Trollsås kula.

I övrigt planerar vi som bäst för utomhus-
säsongen. Följande aktiviteter planeras:

— Danderydsloppet går traditionsenligt
den 1 maj. Banorna kommer, som vid ny-
premiären förra året,  att ligga i anslutning
till Danderydsvallen. Vi hoppas på stor an-
slutning från såväl ungdomar som vuxna
löpare. Kom och spring!

— Söndagen den 11 maj arrangerar vi
Danderyds ungdomsspel på Danderyds
gymnasiums idrottsplats och räknar som
vanligt med stort deltagande

— Vårläger kommer att hållas på Åland
som vanligt och (om de sista frågeteck-
nen rätar ut sig) ett något längre läger för
den äldsta träningsgruppen.

Håll ögonen på hemsidan även vad gäller
alla de kommande aktiviteterna!

Håkan Lilja, sektionsordförande

Innebandy
Bruten tradition!

För första gången sen sektionen grund-
ades slutfördes inte säsongen med ett A-
lag. Eftersom detta är mycket sorgligt gör
vi nu ett upprop och ser om det inte finns
intresse där ute för ett A-lag i innebandy i
Danderyds Sportklubb. Det finns lokaler,
det finns ledare, det finns till och med en
femma men inte tillräckligt många för ett
helt lag.

Skulle du vara intresserad av att spela i ett
seniorlag i innebandy och är född 1989
eller tidigare kontakta Jonas Jonsson eller
Karl Hurtig (KarlHurtig@hotmail.com,
070 - 886 78 68). Som avslutning vill jag
säga att vi kommer i nuläget inte tacka nej
till någon, då vår målsättning nu är att få
ihop ett lag som kan spela och ha kul.

Ny energi!

I innebandyn finns nu en ny ordförande
nominerad. Mitt namn är Karl Hurtig och
om jag ska börja med det viktiga så fyller
jag 33 i år och håller på Kalmar FF i fotboll
sen de tog sina cupguld på 80-talet.

Lite extra information är, att jag redan sut-
tit som ordförande för innebandysektion-
en 2001–2003, tog det lugnare för att kunna
jobba och 2007 tog ett aktivare styrelse-
uppdrag genom att bli hallansvarig. Sen
har jag också sen förra seklet varit aktiv
som spelare och tränare i DSK.

När jag inte håller i en innebandyklubba,
är jag lärare i IdH och NO/Ma med beton-
ing på NO/Ma. Vad inte många vet är att
jag under min livstid hunnit med att vara
både tränare och spelare i DSK, Ene-
bybergs IF och Stocksunds IF, som är min
moderförening.

Jag vill nu avsluta med att ta upp de två
saker som jag kommer lägga extra krut på
om jag blir vald.

1 Bygge av en hall för bollsporter, jag
blev överlycklig när fotbollen fick en
egen hall, det har de förtjänat. Alldel-
es rätt också med alla framsteg och
framgångar för svensk fotboll just nu.

2 Mera samarbete mellan innebandy-
föreningarna i kommunen för samord-
ning av hallar, träningstider, matcher
och inte minst när det gäller att alla
som vill spela har någonstans att
spela.

Tack för att du läste mina tankar

Karl Hurtig
070 - 886 78 68
KarlHurtig@hotmail.com

Göran Nyströms
Minnesfond
Föreslå stipendiat senast 11 april!

Göran Nyströms Minnesfond bildades i
samband med Göran Nyströms bortgång
1989, som ett uttryck för Görans engage-
mang inom Danderyds SK och idrotten.
Ett årligt stipendium om 1.000 kronor del-
as ut vid årsmötet till barn/ungdom inom
DSK:s friidrott eller fotboll.

Saknas lämplig stipendiat kan styrelsen
besluta att årets bidrag innehålls till kom-
mande år, för att då kunna dela ut ett större
stipendium.

Förslag på stipendiat, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 11 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.

BörBörBörBörBörje Åberje Åberje Åberje Åberje Åbergsgsgsgsgs
StipendiestiftelseStipendiestiftelseStipendiestiftelseStipendiestiftelseStipendiestiftelse
Föreslå stipendiater senast 11 april!

Börje Åberg, en av Danderyds SK:s verk-
liga profiler och klubbsekreterare, har
skänkt pengar till stiftelsen med hans
namn.

Stiftelsen ska ge stipendier för framstå-
ende ledar- och idrottsinsatser inom Dan-
deryds SK. Stipendier kan årligen ges med
årets avkastning + max 5% av kapitalet.

Ett råd bestående av klubbens ordförande,
sektionsordförandena och Börje Åberg,
fattar beslut om stipendiater. Utdelning
sker på årsmötet.

Saknas lämpliga kandidater, kan stipendie-
rådet besluta att årets utdelning innehålls
till kommande år.

Förslag på stipendiater, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 11 april. Beslutade stipendier
delas ut vid årsmötet.

DSK-fonden
Föreslå stipendiat senast 11 april!

DSK-fonden instiftades 2004 av Sup-
porterföreningen Gamla DSK:are, som
också har skänkt startkapitalet, 15.000
kronor. Ett årligt stipendium kan utdelas
till idrottsutövande ungdom eller till spe-
ciell verksamhet som sker utöver det van-
liga inom klubben.

Förslag på stipendiat, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 11 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.



Emilie O'Konors
fond
Föreslå stipendiat senast 11 april!

2006 avsatte styrelsen 15.000 kronor till
en fond som årligen ska dela ut ett stip-
endium till en aktiv idrottsflicka inom
Danderyds SK.

Fonden har fått sitt namn för att hedra
Emilie O'Konor, som blev olympisk silver-
medaljör med Damkronorna i Turin 2006.
Emilie började sin ishockeykarriär i DSK.

Beslut fattas av en fondstyrelse beståen-
de av DSK:s ordförande, vice ordförande
och Emilie O'Konor.

Förslag på stipendiat, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 11 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.

Ishockey
Tävlingssäsongen är över.

Den 16 mars spelades finalerna i Mitt i-
cupens slutspel på Hovet. Den här gången
lyckades vi få 3 lag på plats i finalerna.
Tyvärr förlorade vi samtliga finalmatcher i
mycket jämna drabbningar mot bra mot-
stånd. Ett stort grattis till våra duktiga
motståndare. Att ha med 3 lag i final är en
fantastisk prestation som är nytt rekord.
2006 hade vi 1 lag i final, förra året 2 lag
och nu 3 lag i final. Var ska detta sluta ?

Verksamheten går nu in i eftersäsongen
med fortsatt aktivitet på is till och med maj
för de äldre lagen, medan de yngre nu kom-
mer att avsluta hockeysäsongen inom kort
till förmån för andra idrotter.

Bokslutet för säsongen kan ännu inte
skrivas i sin helhet, men kan redan nu be-
traktas som framgångsrikt. Tjejhockeyn
har gått framåt fantastiskt, damlaget är ef-
ter sin första säsong i seriespel klara för
uppflyttning till division 1, både Flickor A
och B gick till final i slutspelet. Vårt sam-
arbete med Ormsta HC på flicksidan har
med andra ord blivit en succé.

Samtliga pojklag har lyckats bra med sin
utveckling av spelarna och i de serier vi är
representerade finner man allt som oftast
våra lag i toppen av tabellerna.

Team 00 har under säsongen startat och
en färdig organisation finns på plats inför
nästa säsong, ett drygt 40-tal spelare är
aktiva i laget.

Under april och maj genomför vi för andra
året DE Hockey-akademin. I år är intresset
så stort att antalet grupper har utökats till
4, trots detta är det kö till att få en plats.

Ett stort antal spelare från andra fören-
ingar deltar i akademin, ett bevis på att vi
har blivit bra på det som räknas, utbild-
ning !

SDE Hockey, där junor- och seniorverk-
samheten bedrivs, har genomfört sitt för-
sta verksamhetsår med spel i 7 olika serier
från U16 t o m A-lag. Det mest anmärk-
ningsvärda är det utmärka resultat man haft
i U16 med seger i DM och pool-spel i U16-
SM. Tyvärr föll man i kvartsfinal i pool-
spelet. Laget var mycket nära att gå till
semifinal, men förlorade sista matchen i
sudden mot Malmö Red Hawks. På denna
nivå fanns bara lag från etablerade stor-
klubbar i elitserien och allsvenskan och
så lilla SDE Hockey. En fantastisk presta-
tion av spelare, tränare och ledare.

Anders Holm, sektionsordförande

Kvällsöppet
på kansliet
Fr o m den 16 april kommer kansliet att
hålla kvällsöppet igen. Varje onsdag kom-
mer vi att ha öppet fram till klockan 19.00.

Hyr klubblokalen
för din fest!
Alla DSK- medlemmmar över 25 år kan hyra
klubblokalen för  fest eller möten.

Man får tillgång till möteslokalen och kök-
et med dess utrustning. Max antal sittande
gäster är kring 60, beroende på hur trångt
man vill ha det...

Hyreskostnad är 1000 kr måndag–torsdag
och 1500 kr fredag–söndag. Bokning sker
via kansliet.

Final på Hovet,  DE Team 94 mot Djurgårdens IF,  3–6

DE Hockey  Flickor B
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Årsmöte 24 april
Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte hålls torsdagen
den 24 april klockan 19.30 i klubblokalen på Danderyds-
vallen.

På dagordningen står förutom procedurtekniska punkter:
! Utdelning av stipendier och hederspriser

! Fastställande av medlemsavgifter

! Val av ordförande i huvudstyrelsen

! Val av 5 ledamöter i huvudstyrelsen

! Val av suppleanter i huvudstyrelsen

! Val av sektionsstyrelser för ishockey och innebandy

! Val av revisorer

! Val av valberedning

! Information om det aktuella läget inom sektionerna

! Övriga ärenden

Vi bjuder på smörgås, öl och vatten, kaffe.

Styrelseberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse finns på klubbens kansli en vecka
före mötet.


