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En show utöver det vanliga kommer till Danderydsvallen fredagen den 4
september, CIRKUS SKRATT håller en jubileumsföreställning för oss!

Som DSK-medlem har du möjlighet att se denna föreställning till ett
reducerat pris (ordinarie pris är från 225 kr):

Vuxna 175 kr, barn upp till 12 år 125 kr.
Loger (närmast manegen och 8–12 platser/loge), 2.500 kr.

Detta erbjudande gäller DSK-medlemmar med gäster. Cirkus Skratt är en
stor föreställning med många platser (1.300) men först till kvarn gäller...

Boka era biljetter via: cirkus@danderydssk.se eller telefon 08 - 755 58 98
Betalning sker vid beställningstillfället till vårt bankgiro 5117-4431.
Info om bokning och betalning finns på sida 3 och på hemsidan.

Ett gott skratt förlänger livet.

Välkomna!

Styrelsen i Danderyds SK

www.danderydssk.se
www.cirkus-skratt.com

Pressklipp

”Cirkus Skratt gör en fantastisk show. Här finns någonting för
alla smakriktningar. En blandning av spänning och humor
som fungerar hela vägen. Här finns inte en svacka.”
Göteborgs-Posten

”En cirkus i internationell toppklass som lockar till skratt. En
enormt vältrimmad föreställning.”
Norrbottens-Kuriren

”Cirkus Skratt är ett välkommet inslag i svenskt nöjesliv. Här
finns allt jag förknippar med traditionsrik cirkuskonst.”
Dagens Nyheter

”Cirkus Skratt gör verkligen skäl för namnet. Så många glada
skratt som ekade under cirkuskupolen var det länge sedan jag
hörde.”
Nya Wermlandstidningen



Ordföranden
har ordet
Sommartider

Jag har alltid tyckt att regn är överskattat.
Jag tror att de flesta i landet är rejält trötta
på den här blötan nu. En vecka kvar till
midsommar när jag skriver det här och det
verkar inte vara något slut på det här elän-
det även om det för tillfället bara duggar.
Men verksamheten i Danderyds SK låter
sig inte hejdas. Fotboll och friidrott är
utomhussporter och det är träningar, täv-
lingar och matcher för fullt. Och idag (mån-
dag 15 juni) börjar Fotbollsveckan.

Frågan om en friidrottshall i Danderyd fick
ny näring igen under våren. Sollentuna
kommun som lovat bygga en egen har nu
ångrat sig och vi är tillbaka på där vi var
för två år sedan. Tomten finns dock kvar
och nya byggsystem och lösningar har
inneburit att vi antagligen kan hitta ett bil-
ligare alternativ. Våra kommunalråd i Täby
och Danderyd är försiktigt positiva och
ett möte är på gång. Kanske har jag något
mer konkret att berätta i nästa nummer av
DSK-aktuellt.

Jag vill passa på att önska alla aktiva och
deras föräldrar, ledare, tränare och funk-
tionärer en riktigt skön, varm och solig
sommar.

Glöm inte att boka biljetter till vår jubile-
umscirkusföreställning den 4 september!

Robert Thorstenson, klubbordförande

Fotboll
Tjejerna

Grattis flickor 97 till vinst i Ersan Cup
08-09!

Först måste jag bara berätta att F97 tog
sig till final i Ersan Cup, och väl där så
gick dom och vann! Väldigt bra gjort. I
finalen fick dom möta BP F97 all stars, ett
otroligt svårt motstånd. Finalen var jämn
med lite övertag för oss och när det är ca 1
min kvar och alla räknar med förlängning
så får vi en hörna….. Annie stegar fram
för att lägga den och knorrar den direkt i
mål! Rullgardin ner för BP och vinst för
DSK. Med tanke på storleken på turner-
ingen så får man nog säga att vi ligger i
den absoluta toppen i Stockholm bland
F97-lagen – härligt!

För våra 01- och 00-lag finns det ju inte
någon tabell men jag har hört att det flyter
på bra. Annars så ligger vi runt mitten i
serierna med tjejerna förutom F97 som
håller en 3:e plats med medel-laget och en
4:e plats i F96-serien på 11-mannaplan.

Killarna

Våra killar som går bäst just nu är P92 som
förra året vann sin division 4-serie och nu
spelar i 3:an. Dom ligger i topp tillsammans
med AIK och spöade Vallentuna BK nu
senast. P95:orna ligger också bra till med
division 3-laget. Dom krigar i toppen med
FC Djursholm, BP, AIK och Täby IS. Om
man tittar runt så verkar det vara en stabil
insats av de flesta lagen, även här liksom
på tjejsidan så ligger vi runt mitten i de
flesta årskullar och serier.

Jag måste bara få kommentera våra P00
och P01.  Under Fotbollens dag så dömde
jag lite 5-manna matcher, och för att vara
så små spelare så spelade dom en fantast-
isk fotboll, och inte bara vi utan motstån-
darna med, men framför allt våra killar! Vilka
lirare – otroligt.

Fotbollsskolan

Har nu precis avslutas. Vi har några färre
barn än förra året men de som är med ver-
kar nöjda. Lite ändringar på tränarfronten,
där vi tagit in lite nya och yngre killar med
ett bra resultat. Huvudledare, förutom jag,
är Calle Kylengren, som också är tränare
för våra P95.

Seniorerna

A-laget blandar och ger som det ser ut. Vi
kommer att få kämpa på i de nedre region-
erna i år. Vi visste det innan och nu är vi
tyvärr där. Vi kan rubba de bästa lagen,
men vi måste då spela på topp och verklig-
en slita i 90 minuter. Det är en del anpass-
ning kvar på de nya killarna. Det är ett stor
steg att komma från juniorfotboll och spela
i division 4, men framtiden finns här. När
dessa killar kommer än mer in i spelet så
kommer det att bli bättre och därmed vi.

Fotbollsveckan

I skrivande stund så skiner solen och vi är
inne på andra dagen. Under förberedel-
serna på söndagen ösregnade det hela tid-
en och det fortsatte under hela måndagen,
puh! Men nu så skiner solen och livet är
lite lättare. Det flyter på och ledarna får
slita för slantarna.

Vi har lyckats med en överenskommelse
med Kvarnparksbadet så att vi kan få bada
där i år. Det känns bra.

Allmänt

Allmänt i verksamheten så håller vi i fot-
bollen på att förnya lite i styrelsen. Nya
personer in och en person från varje ålders-
kull, d v s att det finns någon från alla
lagen/grupperna som kan vara med och
påverka. Den stora frågan för den nya styr-
elsen kommer nog att vara en eventuell
satsning på konstgräs.

Som slutkläm så vill jag bara önska er alla
en glad sommar från fotbollssektionen.

Björne, konsulent fotboll

Friidrott
Årets vårsäsong har varit minst lika in-
tensiv som förra året. Även i år har det
arrangerats två tävlingar och två tränings-
läger (för olika åldersgrupper). Liksom i
fjol har det dessutom gått en tävlingsresa
till stafett-SM som denna gång arrangera-
des i Karlstad.

Både Danderydsloppet och Danderyds
ungdomsspel ökade sitt deltagarantal av-
sevärt från föregående år. Särskilt Dande-
rydsloppet gynnades av vackert väder,
medan det var mera växlande på ungdoms-
spelen. Per-Jonas Trollsås organiserade
båda evenemangen på bästa sätt. Jag vill
tacka både honom och alla andra funktion-
ärer som ställt upp vid dessa tillfällen.
Tävlingarna kan bara genomföras med er
hjälp.

Danderydsloppet gick som vanligt den 1
maj och hade nu för tredje året start och
mål vid Danderydsvallen. Det samman-
lagda antalet fullföljande var i år 252 – lik-
som i fjol en ökning med 20 % från föregå-
ende år. Intresset för långlöpning är åter
på uppåtgående och det bör finnas ut-
rymme för en fortsatt uppgång till nästa
års upplaga. DSK tog fyra segrar. Vilma
Jonsson F10 och Lina Rasmusson F13
försvarade segrar från förra året och kom-
pletterades av Carl Vestberg P8 och Wil-
liam Levay P13.

Danderyds ungdomsspel genomfördes
den 10 maj.  Trots att vädret inte var det
bästa med bl a motvind i de flesta sprint-
loppen blev det väldigt många bra resul-
tat. Tävlingsrekorden är i de flesta fall
mycket bra men vi fick ändå se 15 falla och
ett tangeras. Två seniorrekord nyetabler-
ades i grenar som inte genomförts för
seniorer tidigare. Två DSK:are slog rekord:
Zackarias Ljungström (P11, 600 m) och
Ylva Engdahl (F13, höjd).

Efter att ha varit i Danmark förra våren
ökades ambitionsnivån på vårlägret för de
lite äldre (födda 1994 och tidigare).  Med
Per-Jonas Trollsås och Anders Gjärdman
som ledare gick resan nu till Italien och
varade större delen av påsklovet. Såväl
väder som träningsförhållanden tycks ha
varit till full belåtenhet

Det traditionella Ålandslägret för de yngre
organiserades med den äran av Stefan
Daberius och Olle Engdahl. Så här rap-
porterade Olle efteråt:

Fjorton glada ungdomar i åldern 11–13
år samlades med sina fyra ledare vid
lunchtid för att och åka via Grisslehamn
och Eckerölinjen på fredag eftermiddag.

En nyhet för i år var att vi för träning och
tävling höll till på den mycket fräscha och
rofyllda Bengtsböle IP på Lemland cirka



15 km från Mariehamn. (Mariehamns
IP var avstängd för renovering)

Som ledare kände vi att lägret verkligen
blev lyckat och vi hoppas (och tror) att
barnen tyckte det också. I år hade vi stor
tur med vädret med strålande sol och lite
vind. Vi genomförde tre träningspass, en
landskamp mot Ålänningarna och ett fler-
tal olika aktiviteter (inkl fotboll, frisbee,
boule och bad både ute och inne).

DSK lyckades återigen vinna ”lands-
kampen” trots att vi hade en något deci-
merad trupp. Det sattes också flera per-
sonliga rekord och många gjorde sin för-
sta tävling inom flera grenar.

Vi hade tagit till oss av erfarenheterna
från förra året och bodde och åt lite bättre
(på Hotell Savoy i Mariehamn) vilket
nog bidrog till den goda stämningen.
Sammantaget var humöret på topp hela
tiden och vi hoppas att lägret gett ytter-
ligare motivation till att träna och tävla
med DSK.

Det var 18 trötta barn och ledare som
återkom till Danderyd på söndagskväl-
len!

Ett flertal föräldrar har också hört av sig
med positiva kommentarer.

Stafett-SM är en gemensam tävling med
alla åldersklasser från 15-åringar till seni-
orer. Det betyder bland annat att ett stort
antal landslagsstjärnor är med och tävlar

för sina klubbar. DSK var i år representer-
at i F17-klassen som täcker födda -92 och
-93. Liksom i fjol sprang man både 4x100 m
och 1000 m (svensk stafett). Tiderna blev
51,94 respektive 2.30,15. I båda fallen klart
snabbare än förra året. Ingendera räckte
dock till för final.

Även i övrigt tävlas det flitigt. Hur det går
i alla tävlingar följer man bäst på hemsidan
där det rapporteras löpande. Då och då
kommer också uppdaterade listor med alla
slagna rekord m m. Många kommer nog
att hitta tävlingar även under sommaren
även om utbudet i Stockholm minskar be-
tydligt, särskilt under juli. De flesta av
träningsgrupperna har däremot uppehåll
fram till skolstarten. En avslutning med
trekamp för födda -99 och senare genom-
fördes den 13 juni. Trots ett lätt regn slöt
ett trettiotal barn upp och genomförde det
hela med glatt humör.

För alla i rätt ålder finns dock ytterligare
en möjlighet. Förra årets nyhet med dag-
läger återkommer sista sommarlovsveckan
(10–14 augusti). I år är det barn födda
1997–2002 som kan vara med och lägret
vänder sig både till redan aktiva friidrot-
tare och sådana som vill pröva på. Gabriel
Thorstenson håller även i år i det hela och
mer information finns även i detta fall på
hemsidan.

Håkan Lilja, sektionsordförande

Friidrottens Ålandsresenärer

Kansliet
semesterstängt
Vårt kansli på Danderydsvallen kommer
vara obemannat under sommaren, semes-
tern varar inte riktigt till påska men väl
under perioden 29 juni – 2 augusti.

Under denna period kommer telefon-
svarare (08 - 755 58 98) och mejl
(kansliet@danderydssk.se)  hållas under
viss uppsikt, så det går fortfarande att
ringa eller mejla till oss. Frågor angående
avgifter ställs lämpligen via mejl till
avgifter@danderydssk.se

Vi på kansliet önskar er en härlig sommar.

Biljettbeställning
till cirkusen
Det går utmärkt utmärkt att mejla till
cirkus@danderydssk.se och beställa bil-
jetter, ange antal vuxna resp barn och i
vilket namn biljetterna ska bokas.

Betalning sker i samband med bokningen
till vårt bankgiro 5117-4431 (Danderyds
SK, ekonomi). Du kan självklart också
ringa och boka biljetterna via vår telefon-
svarare (08-755 58 98), och sedan betala
biljetterna till bankgirokontot. Priserna hit-
tar du på DSK-aktuellts framsida och på
hemsidan www.danderydssk.se
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Rapport från årsmötet
Årsmötet 2009 hölls den 23 april i klubblokalen på Danderydsvallen. På dagordningen stod framför allt val av
ledamöter till huvudstyrelsen och val av sektionsstyrelser för ishockey och innebandy. Mötet kännetecknades av
omval – endast två av 20 lämnade sina uppdrag.

Fotbollssektionen kompletterade sin styrelse med åtta ledamöter, men står fortfarande utan ordförande.

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 Anette Ersa Engberg

Jan Edberg
Karl Hurtig
Håkan Lilja
Rune Målström

Suppleant Helena Sundborg
Hedersordförande Björn Eklöf

Tom Wiel-Berggren
Hedersledamot Hans Hjort

FOTBOLLSSTYRELSEN
Ordförande Vakant
Kassör (adjungerad) Daniel O’Konor
Ledamöter Hans Andersson

Jörgen Dath
Daniel Gannås
Anna Hertzman Björnstad
Lennart Jangälv
Johan Lindholm
Anna-Karin Neikter
Magnus Robertsson
Jörgen Tristen
Jonas Wahlberg

ISHOCKEYSTYRELSEN
Ordförande Anders Holm
Kassör Johan Rydheim
Övriga ledamöter Johnny Arrestam

Marcus Gyllenberg
Thomas Löwenthal
Jalle Matini
Lennart Spångberg
Göran Thörn
Reidar Viberg

FRIIDROTTSSTYRELSEN
Ordförande Håkan Lilja
Kassör Helena Sundborg
Övriga ledamöter Olof Engdahl

Heather Marshall-Heyman
Per-Jonas Trollsås

INNEBANDYSTYRELSEN
Ordförande Karl Hurtig
Kassör (adjungerad) Daniel O’Konor
Övrig ledamot Björn Meltzer

På dagordningen stod även val av revisorer och valbered-
ning:

REVISORER
Ordinarie Christer Bergström

Ulf Winkler
Suppleant Jonas Nygren

VALBEREDNING
Ordförande Jan Edberg
Övriga ledamöter Anders Holm

Karl Hurtig
Per-Jonas Trollsås

Börje Åbergs Stipendiestiftelse utdelade ett stipendium på
5000 kr till Stefan Daberius, ledare och tränare i friidrotts-
sektionen.

Ur Göran Nyströms Minnesfond tilldelades medeldistanslöpa-
ren Malin Trollsås 1000 kr.

Från DSK-fonden utdelades 1000 kr till innebandytränaren
Ludvig Henriksson.

Ur Emilie O’Konors fond tilldelades stavhopparen Hanna
Lilja 1000 kr.

Supporterföreningen Gamla DSK:ares ledarstipendium på
1000 kr gick till Helena Sundborg.


