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Ordföranden
har ordet
I min förra ledare skrev jag ett par rader
om de önskemål jag hade inför 2009. Jag
uttryckte en ödmjuk förhoppning om en
lösning på de svårigheter vi som barn- och
ungdomsförening möter inför erforderliga
satsningar på nya anläggningar och konst-
gräsplaner inom ramen för kommunens
”danderydsmodell”.

Jag har fått flera uppmuntrande kommen-
tarer på detta inlägg, där några uppmanar
till upprop och namninsamlingar. Jag tackar
för stödet, men hoppas att vi inte ska be-
höva komma dithän utan att vi i dialog med
våra kommunpolitiker och -tjänstemän ska
kunna finna lösningar på de nödvändiga
anläggningsinvesteringar som behöver
göras.

Till exempel har Sollentuna kommun – som
inte ville delta i Danderyds SK:s och Täby
IS gemensamma satsning på en friidrotts-
hall – bjudit in förvaltningscheferna för
kultur och fritid från Danderyd och Täby i
syfte att försöka hitta en gemensam lös-
ning på frågan. Politikerna i Sollentuna har
lovat uppförande av en friidrottshall med
placering i Sollentuna och de tre kommun-
erna har fört diskussioner på högsta polit-
iska nivå. Ytterligare möten är inbokade
på tjänstemannanivå. Kanske finns det
trots allt förutsättningar att komma i land
med en kommunöverskridande uppgör-
else om en friidrottshall för ungdomarna i
Norrort?

Huvudstyrelsens ambition att ha löst be-
manningsfrågan på kansliet under första
kvartalet 2009 har kunnat infrias. Vi har
träffat avtal med Daniel O’Konor att fort-
sätta som ekonomiansvarig med ett utök-
at mandat och med ett antal andra viktiga
åligganden på sin agenda. Vi är glada över

att ha kontrakterat Daniel på heltid, men
jobsposten blir nu att under det kommande
halvåret lösa hans uppgifter under den tid
han ska vara pappaledig.

Vi har också från och med den 1 mars
rekryterat Jeanette Bergholm som kanslist
att efterträda Eva van Doorn. Det känns
också mycket bra och Jeanette hälsas
varmt välkommen till Danderyds SK.

Jag vill passa på att påminna om det
förestående 75-årsjubileet. Anette Ersa
Engberg och Björn Axelsson har redan
kommit upp med en hel del goda idéer för
hur vi ska manifestera vårt jubileum, men
vi välkomnar alla kreativa idéer från våra
läsare.

Och så vill jag avsluta med ishockey: Vad
ska man säga? Superlativen har med all
rätt haglat över DE Hockey och Ormsta/
DE, som hade fem lag med i de sju finalerna
i Mitt i-cupen på Hovet den 15 mars. Och
som vann alla fem! STORT GRATTIS!
Förstås. FANTASTISKT! Mer om dessa
härliga framgångar kan du läsa i is-
hockeysektionens rapport.

Vi ses på årsmötet den 23 april.

Robert Thorstenson, klubbordförande

Göran Nyströms
Minnesfond
Föreslå stipendiat senast 8 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.

Förslag på stipendiat, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 8 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.
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Föreslå stipendiater senast 8 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.

Förslag på stipendiater, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet,
senast den 8 april. Beslutade stipendier
delas ut vid årsmötet.

DSK-fonden
Föreslå stipendiat senast 8 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 8 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.

Emilie O'Konors
fond
Föreslå stipendiat senast 8 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 8 april. Beslutat stipendium
delas ut vid årsmötet.

Friidrott
Friidrottens inomhussäsong börjar gå mot
sitt slut. Efter påsk flyttar det mesta av
verksamheten ut, både vad gäller träning
och tävling. Först ut är dock årets äldre-
läger som kommer att genomföras i Italien
under påsklovet. Per-Jonas Trollsås och
Anders Gjärdman har åtta ungdomar med
sig på detta pionjärläger. Vi hoppas det
blir lyckat och att arrangemanget kan bli
återkommande. För de yngre kommer det
att bli traditionellt Ålandsläger i maj med
Stefan Daberius och Olle Engdahl som
huvudorganisatörer.

Mellan dessa båda resor skall vi också
hinna med vårens två tävlingsarrange-
mang. Danderydsloppet fortsättar i sina
relativt nya spår med start och mål vid
Danderydsvallen och på sitt vanliga dat-
um den 1 maj. Vår arenatävling kommer att
gå den 10 maj, som vanligt vid Danderyds
gymnasium. Inbjudningar och annan in-
formation om de båda tävlingarna finns
redan nu på hemsidan. Välkomna till dessa
tävlingar!

På längre sikt kan meddelas att sommarläg-
er planeras till vecka 33 och att Dande-
ryds-OS kommer att avgöras den 12–13
september.

Början på året är mycket tävlingsintensiv
och det finns oftast flera tävlingar per
vecka att välja på (om än inte alla i Stock-
holm). Erfarenheten från i vinter är att om
det finns en tävling på överkomligt av-
stånd så finns det nästan alltid deltagare
från DSK också. Listan med tävlingsreferat
på hemsidan har blivit mycket lång. Det
finns också väldigt många duktiga aktiva
som tävlar en hel del och prövar många
olika grenar.

Rekordlistorna för åldersbundna rekord får
revideras ofta och vi har i vinter också
tagit fram en lista med ålderoberoende re-
kord där en hel del resultat är från denna
säsong. Vi är medvetna om att våra kun-
skaper om prestationer mer än cirka 10 år
tillbaka i tiden är mycket begränsade och
tar tacksamt emot upplysningar.  I alla klas-
ser från 10 till 13 år har det satts rekord
och det är ingen tvekan om att vi bland
DSK-arna har några av distriktets bästa i
respektive åldersklass.

Distriktsmästerskap finns (under lite olika
namn) från 13 år och SM från 15 år. Vi har
i vinter haft framgångsrika deltagare i
dessa bland ungdomar och veteraner.

Första mästerskap var veteran-DM där
Per-Jonas Trollsås, Stefan Daberius och
David Göhlman sammanlagt fick ihop tre
medaljer av vardera valören. Vid veteran-
SM senare tog Stefan guld på 60 m häck
(tangerat mästerskapsrekord 9,92) och
brons på 200 m och i höjd, medan David
tog brons på 800 m.

För ungdomarna började DM-säsongen
med mångkamp. Tobias Marshall-Heyman
-96 tog silver i 4-kamp P13. När det gäller
enskilda grenar kallas av någon anledning
motsvarande tävling (upp till 14 år) för
distriktsfinal i stället. Här vanns en stor
mängd medaljer: Ylva Engdahl -96 tog guld
i höjd och stav samt silver i tresteg, Tobias
Marshall-Heyman -96 silver i tresteg.
Dessa båda kvalificerade sig därmed till
distriktslaget i Svealandsmästerskapet
(13–14 år). Bland 12-åringarna var Sebas-
tian Ruthström bäst i distriktet på 60 m
häck samt i höjd, längd och kula och
Maria Ullberg trea i höjd.

I klasserna 15–17 år togs DM-medaljer av
Philip Örnborg brons i P15 längd och
Hanna Lilja guld i F17 stav. Philip deltog
sedan tillsammans med Malin Trollsås och
Ellen Stjerngren i USM, dock utan några
finalplaceringar.

Avslutningsvis kan nämnas att frågan om
en friidrottshall i närområdet åter blivit mer
aktuell. Denna gång är det Sollentuna kom-
mun som undersöker möjligheterna till ett
hallbygge vid Sollentunavallen. Det har
ännu inte varit några konkreta diskussion-
er med oss om det nu aktuella upplägget,
men det förefaller handla om att DSK (och
Täby IS) får hyra in sig.

Håkan Lilja, sektionsordförande

Ishockey
Storslam i Mitt i-finalerna !

Söndagen den 15 mars kommer att gå
till historien i Danderydsishockeyn. DE
Hockey hade representation i 5 av 7 final-
er. Bara det en bedrift, när sedan samtliga
lag lyckades vinna sina matcher hade det
omöjliga blivit möjligt. Resultat:

Pojkar 96 – Nacka HK:  4–3 efter straffar

Pojkar 95 – Stocksunds IF:  5–2

Pojkar 94 – Nacka HK:  3–0

Flickor A – AIK: 3–0

Flickor B – Segeltorps IF:  1–0

För att ytterligare understryka Danderyds
dominans i stockholmsishockeyn vann
Stocksund 97 sin final mot Trångsund. Av
totalt 7 finaler vann alltså Danderydslagen
6 finaler.

En naturlig fråga att ställa sig efter dessa
fantastiska framgånger är varför vi blivit
så framgångsrika, vad har vi gjort som inte
de andra föreningarna lyckats med ? Det
finns inget ankelt svar på dessa frågor men
ett par olika anledningar kan identifieras.

Träningskultur

Lagen har sedan ett antal år tränat såväl
på is som bedrivit barmarksträning konti-
nuerligt. Generellt har spelarna en positiv
inställning till träning och ger allt för att
varje träning ska utveckla dem själva och
laget. Våra äldre ungdomslag har en god
fysisk status vilket blir allt mer avgörande
med stigade ålder.

Tränar- och ledarkompetens

Våra tränare är mycket duktiga och har stor
del i våra framgångar. Vid sidan om sin
tränarkompetens är det engagemang de
visar och den tid de lägger ned på lagen
ovärdeligt och en förutsättning för våra
framgångar.

Full fart framåt! Målhungriga DE-spelare anfaller i 94-finalen mot Nacka



Framgång föder framgång & förebilder
De senaste årens framgångar har utan
tvekan både inspirerat och motiverat öv-
riga lag att fortsätta träna och utvecklas.
Att se sina äldra kompisar få betalt för sin
träningsflit är sjävklart ett bra bränsle till
fortsatt träning.

Läger och akademier
Sedan att antal år bedriver föreningen läg-
er- och akademiverksamhet för våra egna
medlemmar men även för killar och tjejer
från andra föreningar. Denna verksamhet
har skapat bättre förutsättningar i form av
längre säsong på is med tillhörande ökad
årlig träningsdos.

Föräldrar
För att få ett lag att fungera krävs en fung-
erande organsiation runt laget vid sidan
om det sportsliga, här spelar föräldrarna
en viktig roll. Många är de föräldar som
engagerar sig i verksamheten, allt från att
hjälpa till i caféet till att slipa skridskor och
sköta hemsidor.

Avslutning
Det är nu viktigt att vi inte slår oss till ro
och tror att vi kan sluta utveckla verksam-
heten. Står vi stilla dör verksamheten sakta
men säkert. Vi har fortfarande stora ut-
maningar framför oss, utmaningar som blir
lättare att hantera med de sportsliga re-
sultaten i ryggen. Vi behöver kontinuer-
ligt utveckla våra idrottsplatser i samar-
bete med kommunen, integrationen och
samarbete med grund- och gymnasieskola
behöver förbättras, än mer fokus på ut-
veckling av hockeyskola och rekrytering
av knattar står för dörren.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack
till alla ungdomar, tränare, ledare och för-
äldrar i verksamheten, ni har gjort ett fan-
tastiskt arbete som resulterat i ett osan-
nolikt hockeyår.

Anders Holm, sektionsordförande

Fotboll
Seniorerna

I dagens skrivande stund är det precis
en månad kvar tills serierna sätter igång.

På seniorsidan så händer det fortfarande
en del i spelartruppen. Vi har någar killar
på prov och tyvärr tappade vi en spelare
senast i måndags. Men på det hela ser
det bra ut. Vi har en spännande senior-
trupp med en hel del unga killar på gång.
Vi har haft turen att få till oss en grupp
90-pojkar, som ser riktigt bra ut. Förvån-
ansvärt mogna i spelet trots sin ålder.
Förutom dessa nya så har ju några egna
90-killar, som var med redan förra året,
blivit ett år äldre och ett år bättre.

Eftersom vi har haft en ”öppen” trupp
tills för någon månad sedan så har vi
haft en spänvidd på både kunskap och
ålder, men nu så har vi samlat ihop en
trupp som vi tror på. En bra blandning
med lite mer rutinerade spelare och ung-
domlig entusiasm. Sen finns det spelare i
vårt 92-lag som ligger på och kommer att
få spela en hel del B-lagsmatcher och
kanske mer...

Vi har träningspelat lite med skiftande re-
sultat. Spelet ser ganska bra ut, men mål-
skyttet är det sämre med. Ett återkom-
mande problem som vi måste jobba vi-
dare med.

Ungdomsfotbollen

F97: Vår äldsta tjejgrupp och kommun-
ens bästa tjejlag, som även hävdar sig
bra i hela Storstockholm. Dom är vidare i
Ersans Cup och har även gått bra i trän-
ingsmatcherna på försäsongen. Dom
kommer, liksom P97, att köra 11-manna
ett år tidigare. Dom gjorde likadant förra
året, spelade mot 96:or, och vann då sin
grupp. Även här har vi fått lite påfyll-

ning utifrån bl a från Stocksunds IF.
Men det är väl så att när man får fram-
gång så får man också spelare.

F99: Vårat nästa storlag? Det vet man
inte men det man vet är att dom var väld-
igt duktiga förra året. Men nu ska dom
upp på 7-manna, vilket kommer att bli
skillnad men jag vet att dom provade lite
förra året genom att bland annat stötta
våra 98:or. Liksom F97 kommer F99 bli
väldigt intressanta att följa under året.

F00: Andra året i DSK-tröjan och sista
året på 5-manna. Vi är starka i tjejfot-
bollen, i dessa åldrar i alla fall och det
gör det än mer spännande att följa de
yngre lagen.

F01: Vårt yngsta lag på gång. Dom har
ju inte varit så många från början men
jag hoppas och tror att vi får ihop det
även här.

P92: Här flyter det på med träning. Någ-
ra kör enbart med 92:orna och några kör
även med seniortruppen. Ett önskemål är
att alla ville vara med och köra lite
mer med seniorerna för att utvecklas lite
mer. Dom gjorde bra säsong förra året
och vann sin serie och kommer i år att
spela i division 3, vilket är en bra serie.
Det finns otroligt mycker duktiga killar i
den åldern så det kommer att bli tufft.
Men som jag skrivit förrut så har vi en
riktigt bra grupp 92:or i DSK och dom
kommer att klara sig bra.

P95: Efter ett halvårs jobb med att få
ihop alla delarna så verkar det bli riktigt
bra i P95. Vi fick en ny tränare från Djur-
gårdens IF och spelare från FC Djurs-
holm, Enebybergs IF, IK Frej och Djur-
gårdens IF. Med en hel del träning och
matchspel under hösten 08 och våren 09
så verkar det som resultaten börjar att gå
vår väg. Det har varit många matcher
med bra spel, men tyvärr inte så många
vinster. Som tur är har det inte satt sig i
grupperna, utan dom har kört på och nu
kommer resultaten lagom till seriestarten.
Grupp 1 hade en bra vinst senast mot IK
Sirius, Upplandserien, med 2–1. Sirius är
ändå det stora laget där.

P97: P97:orna är två olika grupper.
Båda grupperna kommer redan i år prova
på 11-mannafotbollen i P96-serien. Båda
lagen har tränat och matchat bra und-
er försäsongen, så det ser bra ut där
också. Några av 97:orna har även spelat
inomhusturnering med 95:orna med bra
resultat.

P98: Dom här killarna var vassa redan
förra året och det verkar inte vara sämre i
år. Det har gett lite ringar på vattnet i
form av ett samarbete med P97, där några
killar fått möjlighet att träna och spela.Häng dem högt! Albin Lundin avslutar snyggt i straffläggningen mot Nacka i 96-finalen



P99: Här har vi också två olika tränings-
grupper – Kevinge/Kyrk och Balders.
Jag vet att Kevinge/Kyrk har ett sam-
arbete över åldersgrupperna i alla fall,
men inte säker på Baldersgruppen. Efter-
som 97 flyttat upp lite till 95, så öppnar
det sig nedåt d v s, 98 till 97 och 99 till
98. Första året för 99:orna på 7-manna,
vilket innebär en liten annorlunda säs-
ong mot det som varit. Det ska bli spän-
nande att följa dessa två grupper på 7-
manna i år.

P00: Två gäng här med, samma uppdel-
ning som hos P99 d v s Balders och
Kevinge. Dom kom igång här för någon
månad sedan men är starkt på gång. An-
dra året och äldsta 5-mannalagen blir
dom ju i år. Det ska bli kul att följa deras
utveckling.

P01: Våra nyaste pojklag. Peter och Oli-
ver Wissing har tagit på sig att träna lag-
en. Dom har kört igång och vad jag hört
så är alla hemskt nöjda. Dom har faktiskt
redan anmält sig till en turnering – kul! 

Allmänt från fotbollssektionen

Solen skiner idag och snön börjar att
smälta. Nu ser man faktiskt att det ligger
en gräsmatta här ute, men det trodde
man ju inte för någon vecka sedan. Vi
jobbar på inför säsongstarten och allt
börjar att falla på plats.

Björne, konsulent fotboll

Fotboll
A-lagets nye tränare presenterar sig

Mitt namn är Stefan Lindström och jag
kommer att ansvara för fotbollsseniorerna
i Danderyds SK under 2009. Jag bor i Jär-
fälla med min familj, fru och två barn, en
dotter på 20 år och en son som är 17 år. Jag
har bott i Viksjö sedan 1998.

Jag arbetar som enhetschef för förebyg-
gande insatser och träffpunkter för ung-
domar inom Stockholms stad, närmare
bestämt inom stadsdelsförvaltningen
Rinkeby – Kista. Jag fyller 50 under året
och har ägnat mig åt fotboll 40 av dessa år
både som spelare och som tränare sedan
1990.

Jag började att utbilda mig till tränare re-
dan under tiden jag spelade fotboll, de
sista åren då med spel i gamla division 4,
startade att träna lag i division 6 och 5 de
första åren för att sen även träna lag i divi-
sion 4 och ett år i division 3. Jag vidare-
utbildade mig 2002 då jag gick kursen Fot-
boll A på Örebro universitet 40 poäng.

Jag njuter som mest när jag har möjlighet
att se fotboll när den spelas med ett och
två tillslag med stor rörlighet inom laget,
exempel på sådana lag som jag gärna tittar
på är Barcelona och Arsenal. När det gäl-
ler Danderyds SK i år så hoppas jag vi kan
överraska våra motståndare och få en bra
placering, samt att våra yngre killar i laget
kommer att utvecklas några steg till under
året.

Föräldraledighet
Med start den 1 april och fram till augusti
kommer Danne att vara föräldraledig från
sin tjänst på kansliet. Detta innebär att
Jeanette ensam kommer att svara för
kansliservicen, vilket ställer krav på alla
involverade i vår verksamhet att hjälpa
henne att få verksamheten att fungera.

Respektera de önskemål och deadlines
som gäller, detta kommer att vara extra vik-
tigt eftersom Jeanette är 'ny på jobbet' och
inte riktigt hunnit sätta sig in i alla rutiner
ännu. Även kansliets öppet- och telefon-
tid kommer att begränsas lite.

Ingeborg Andersson-Nissar trampar förbi sin motståndare i finalen för flickor B



En klassisk "TV-puckshög"

Ny på kansliet
Jag heter Jeanette Bergholm och är gift
med Jöran och vi har tre barn, Patrik 22,
Jennie 20 och Astrid 15 år. Jag har kommit
i kontakt med DSK genom mina barn som
alla har varit aktiva inom friidrotten. Både
min man och jag har varit mycket en-
gagerade inom Danderyds OS.

Min passion är hundar, själv har jag två
Golden retrievers, Bella och Svea. Tidigare
har jag drivit hunddagis och även haft eget
företag och sysslat med fotvård.

Förutom hundintresset sjunger jag i Djurs-
holms kapellkör. Vår familj tillbringar som-
rarna på östra Gotland i ett litet pittoreskt
fiskeläge.

Jag tycker att det ska bli kul att få jobba på
DSK:s kansli och hjälpa medlemmarna med
diverse frågor.

Mina arbetstider kommer att vara tisdag–
fredag kl 09.00–13.00 och på onsdagar
under sommarhalvåret kommer jag att fin-
nas på kansliet även på kvällstid.

Cirkus på Vallen
Den 1 juni 1934 bildades Danderyds Sport-
klubb. Nu, 75 år senare, ska vi fira detta
ordentligt med ett jubileumsfirande i två
dagar.

Fredag–lördag 4–5 september är det dags.
Jubileet är tänkt att bestå av tre delar, en
inhyrd cirkusföreställning och en middag
på fredagen och en uppvisning av våra
sektioner på Danderydsvallen under lör-
dagen.

Förhoppningsvis lyckas vi locka mycket
folk till Vallen så att det blir den folkfest
det ska vara med ett 75-årsjubileum.

För att vi ska ro detta projekt i hamn, även
ekonomiskt, kommer vi att börja sälja bil-
jetter till cirkusen redan om några veckor,
förhopppningen är att försäljningen ska
ha gått så bra att vi kan sätta 'lapp på
luckan' redan till sommaruppehållet. För-
säljningen kommer att ske genom en
mängd olika kanaler, bl a kansli och styr-
else.

Biljetterna kommer att vara betydligt billi-
gare än vid en vanlig cirkusföreställning,
ca 150–160 kr, jämfört med ordinarie pris
som är 200–290 kr!

Styrelsen hoppas och utgår från att alla
DSK-familjer nu är lojala och köper biljet-
ter till denna föreställning i första hand
och inte till andra kringresande cirkusar.

Mer information om jubileet och försälj-
ning av biljetter kommer att finnas på hem-
sidan www.danderydssk.se så fort allt är
klart. Där kan du även läsa om hur det gick
till när föreningen bildades och mycket
annan intressant info om vad som är på
gång i förening och de olika sektionerna.

Daniel O'Konor
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Årsmöte 23 april
Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte hålls torsdagen
den 23 april klockan 19.00 i klubblokalen på Danderyds-
vallen.

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

! Fastställande av medlemsavgifter

! Val av ledamöter i huvudstyrelsen

! Val av suppleanter i huvudstyrelsen

! Val av sektionsstyrelser för ishockey och innebandy

! Val av ordförande i sektionsstyrelsen för fotboll

! 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.


