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Styrelseberättelse

Organisation
Vid Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte, som hölls i
klubblokalen den 23 april 2009, förrättades val av huvud-
styrelse och sektionsstyrelser för ishockey och innebandy.
Sektionsstyrelser för fotboll och friidrott valdes vid höstmötet
den 5 november, då dessutom huvudstyrelsen komplettera-
des med två ledamöter. Huvudstyrelsen har under året haft
följande sammansättning:

Ordförande Robert Thorstenson
Vice ordförande Anders Holm
Sekreterare Börje Åberg
Övriga ledamöter Jan Edberg

Anette Ersa Engberg
Karl Hurtig
Håkan Lilja
Johan Lindholm (från 5 nov)
Rune Målström
Magnus Robertson (från 5 nov)

Suppleant Helena Sundborg
Adjungerade Daniel O’Konor (kassör, kansliet)

Jeanette Bergholm (kansliet)
Hedersordförande Björn Eklöf

Tom Wiel-Berggren
Hedersledamot Hans Hjort

Huvudstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter är att bland an-
nat garantera verksamhetens utveckling och kontinuitet samt
att planera och följa upp ekonomin.

Huvudstyrelsen är sammansatt av representanter från sekt-
ionerna samt, från sektionssynpunkt, neutrala ledamöter och
funktionärer.

Huvudstyrelsen har sammanträtt 9 gånger under året.

Kansliet
Kansliet på Danderydsvallen har under året varit bemannat
av Daniel O’Konor (heltid) och Jeanette Bergholm (halvtid)
samt Björn Axelsson (heltid).

Daniels arbetsuppgifter har i huvudsak bestått av ekonomi-
ansvar med löpande betalningar, bokföring och redovisning,
aktivitetsredovisning samt fördelning av kommunala och stat-
liga bidrag till sektionerna. I uppgiften har även ingått kon-
takter med företag och förbund samt administration av hem-
sidan.

Jeanettes arbetsuppgifter har i huvudsak bestått av central
administration, stöd till sektionerna, underhåll av medlems-
register och bingolotto.

Björn är anlitad av fotbollssektionen som tränare, ledare och
administratör.

Sektionerna
Klubben har bedrivit verksamhet inom sektionerna fotboll,
ishockey, innebandy och friidrott. Verksamheten har känne-
tecknats av aktiviteter med hög intensitet.

Verksamheten bedrivs i en centraliserad ekonomisk organ-
isation, där sektionerna har som målsättning att balansera
sina budgetar. Detta ställer stora krav speciellt på sektions-
ordförandena och sektionskassörerna, vilka under året varit:

Sektion Ordförande Kassör

Fotboll Johan Lindholm Daniel O’Konor
(från 5 nov)

Ishockey Anders Holm Christina Wahlberg
Innebandy Karl Hurtig Daniel O’Konor
Friidrott Håkan Lilja Helena Sundborg

Idrottsanläggningarna
DSK bedriver sin verksamhet på flera anläggningar i kom-
munen – Danderydsvallen, Enebybergs idrottsplats, Gymna-
siet, Fribergahallen och Norrängsgården – vilka sköts på ett
kompetent sätt av kommunens personal. Samtliga anlägg-
ningar utnyttjas maximalt, men de halltider som föreningen
erbjuds räcker inte för att möta efterfrågan. Innebandyn be-
höver mer tider och friidrotten behöver träna på riktigt under-
lag även under vintern.

Detta får till konsekvens att verksamheterna inte kan växa i
den takt som skulle ske om alla som önskade hade möjlighet
att få delta, samt att friidrotten regelbundet måste hyra in sig
i anläggningar i andra kommuner under inomhussäsongen.

Den via Danderyd Fotboll AB (Danderyds SK, Enebybergs
IF, Stocksunds IF och FC Djursholm – 25 % vardera) gemen-
samt ägda fotbollshallen vid Danderyds gymnasium (RM-
hallen) utgör ett viktigt tillskott och innebär säsong hela året.

Ishockeyn har i samarbetet med EIF och SIF genom DE Hockey
och SDE Hockey hittat former för effektivt gemensamt nytt-
jande av ishallarna i Enebyberg och Stocksund.

Arbetet med att tillsammans med Täby IS få till stånd en
friidrottshall i Danderyd har mött mycket uppskattning och
stöd från såväl aktiva och funktionärer som bland tjänstemän
och politiker i de bägge kommunerna. Möjligheterna att finna
investeringsmedel har varit svårt under det ekonomiskt svaga
året 2009, men arbetet bedrivs oförtrutet vidare i hopp om att
finna en lösning för att under 2010–2011 kunna ha en idrotts-
hall för friidrott och liknande verksamhet på plats. Projektet
leds av en grupp med representanter från de båda klubbarna
i nära samarbete med fritidscheferna i Danderyd och Täby.
Från Danderyds SK är det Robert Thorstenson och Olof
Engdahl.



En annan mycket viktig anläggningsfråga är konstgräs. Allt
fler konstgräsplaner anläggs runt om i länet och kommunen.
Djursholm har två stycken sedan tidigare och under 2009 har
både Enebybergs IF och Stocksunds IF fattat beslut och in-
vesterat i egna konstgräsplaner.

Eftersom investeringskostnaden ligger mellan 5 och 7 miljon-
er kronor per anläggning och förväntas bäras av respektive
förening innebär det kapitaltillskott från medlemmarna, upp-
tagande av stora banklån och höjda medlemsavgifter.

En projektgrupp under ledning av Johan Lindholm och Mag-
nus Robertson driver frågan för DSK:s räkning med mål att
kunna ha en elvamanna- och en sjumannaplan färdigställd
efter sommaren 2010. Målet känns inte orealistiskt och ett
beslutsunderlag är under framtagande som ska underställas
ett medlemsmöte under våren 2010.

Klubblokalen
Klubblokalen utnyttjas i stor utsträckning för styrelsemöten,
lagledarmöten, lagträffar, kurser, föräldramöten m m. Sup-
porterföreningen Gamla DSK:are träffas varje måndagskväll i
lokalen i samband med dart-, kort- och boulespel. Under året
har lokalen hyrts ut till klubbens medlemmar för fester och
andra aktiviteter i samband med helger.

Fotbollssektionens kafébod har också kommit till stor nytta.

DSK 75 år
Under verksamhetsåret 2009 firade Danderyds Sportklubb 75
år. Jubileet manifesterades med en cirkusföreställning på
Danderydsvallen för alla medlemmar och anhöriga i septem-
ber. Det blev en festlig tillställning i ett fullsatt cirkustält med
många skratt.

I samband med höstmötet den 5 november hade vi jubileums-
middag i klubbhuset med inbjudna gäster från kommunen och
våra systerföreningar Enebybergs IF och Stocksunds IF. Un-
derhållning av Djursholms Kvartersorkester och förträfflig
mat från Eldqvarn förgyllde aftonen tillsammans med vackra
tal och utdelning av DSK:s förtjänsttecken.

Medlemmar
Antalet medlemmar 2009-12-31 var 1.693  (2008:  1.679).

Av totala antalet medlemmar var 1.205 st 20 år eller yngre
(1.166). Av dessa var 857 pojkar (813) och 348 flickor
(353).

Ekonomi
Den sammanlagda verksamheten visar ett underskott på
55.449 kr (2008: underskott 254.288 kr).

Årets totala intäkter är 3.898.651 kr (2008:  3.467.706 kr).

Intäkter till sektionerna kommer i huvudsak från deltagarav-
gifter, egna arrangemang såsom tävlingar,  julgransförsäljning,
samt aktivitetsrelaterade bidrag från stat och kommun och
ska täcka sektionernas kostnader för verksamheten såsom
seriespel, tävlingar, tränare, lokalhyror, material, anmälning-
savgifter, försäkringar, licenser, domararvoden, träningsläger,
utbildning m m.

Intäkterna till huvudstyrelsen härrör i huvudsak från medlems-
avgifter, bingo och bingolotto och ska täcka kostnader för
central administration (kansli med personal), DSK-aktuellt,
övriga lokalkostnader för kansli och klubblokal, stöd till sekt-
ioner med särskilda behov eller satsningar m m.

Slutord
En idrottsförening av DSK:s flersektionskaraktär med dess
omfattande verksamhet ställer stora krav på ideella insatser
och respekt för ”mjuka värden”. Verksamheterna inom de olika
sektionerna är vitt skilda från varandra och förutsättningarna
för hur verksamheterna bedrivs är olika.

Förutsättningarna för den enskilda sektionen kan förändras
över tiden och med den ideella tanken inom ramen för den
idrottsliga verksamheten ligger viktiga värderingar som att
sektionerna hjälper varandra efter förmåga och behov, att
huvudstyrelsen stöttar en sektion som har tillfälliga behov
eller som planerar att nysatsa, vilket förhoppningsvis svetsar
verksamheterna samman, olikheterna till trots.

DSK har många ledare, tränare, funktionärer och styrelse-
aktiva som lägger ner sin själ och mycket av sin fritid för att
möjliggöra genomförandet av den stora mängd aktiviteter som
DSK erbjuder sina medlemmar. De samlade insatserna kan
inte nog värderas och berömmas. Vi får dock aldrig glömma
bort de ”mjuka värderingar” som ska vara vägledande i hur vi
bedriver vår verksamhet, så att vi lever upp till de mål och
riktlinjer, som vi lagt fast för klubbens verksamhet.

Vidare har vi privatpersoner, medlemmar såväl som icke med-
lemmar, som skänker oss bidrag. Vi har företag i och utanför
kommunen som stöttar oss ekonomiskt. Vi får god hjälp av
fritidsförvaltningens personal och ekonomiskt bidrag från
Danderyds kommun och från staten. Vi vill härmed framföra
vårt tack för alla de fina och nödvändiga insatser ni gör för att
möjliggöra Danderyds Sportklubbs verksamhet och existens.

Danderyd i april 2010

Robert Thorstenson Anders Holm Börje Åberg

Jan Edberg Anette Ersa Engberg Karl Hurtig

Håkan Lilja Johan Lindholm Rune Målström

Magnus Robertson



Sektionsberättelser

Friidrott
Sektionsstyrelsen har haft följande utseende: Håkan Lilja (ord-
förande), Helena Sundborg (kassör), Per-Jonas Trollsås
(träningsansvarig), Olof Engdahl (tävlings- och statistik-
ansvarig) och fram till höstmötet Heather Marshall-Heyman,
samt från höstmötet Thomas Stjerngren och Ludwig Jons-
son.

Sektionen har genomfört tre egna större tävlingsarrangemang:
Danderydsloppet, Danderyds Ungdomsspel och Danderyds
OS, tre träningsläger: Italien, Åland och Västerås, samt två
avslutningsaktiviteter (sommar och vinter). För andra året
genomfördes ett mycket uppskattat dagläger sista veckan på
sommarlovet med ett 70-tal deltagare.

Totala antalet aktiva i friidrottssektionen har jämfört med tid-
igare år varit svagt vikande.  Däremot är antalet äldre ungdom-
ar större än på länge. Alltjämt är det dock de yngre aktiva som
dominerar stort. Under daglägret deltog även i år ett stort
antal som inte annars är aktiva i sektionen.

Nyrekryteringen i de lägsta åldrarna är fortsatt god. Daglägret
har visat sig vara en bra rekryteringsform. Därutöver bidrar
Danderyds OS, som traditionsenligt arrangerades i septem-
ber, till rekryteringen.  På Danderyds OS får alla barn i åldern
8–12 år vara med och pröva på friidrott i tävlingsform.

Träningsverksamheten

Tränargruppen har varit tämligen stabil och det behov av
nyrekrytering som funnits har kunnat täckas inom sektionen.
Gruppen består av en kombination av äldre ungdomar och
vuxna, ofta föräldrar. Den särskilda höjdhoppsgruppen med
f d DSK:aren David Fridell som tränare har fortsatt sin verk-
samhet med mycket bra resultat.

Antalet genomförda träningsläger har varit tre. Ett läger för
de äldre ungdomarna (15 år och uppåt) gick denna gång ända
till Italien och var också en hel vecka långt. Per-Jonas Trolls-
ås och Anders Gjärdman ledde pionjärtruppen.

De båda andra lägren hade samma resmål som föregående år:
Åland i maj och Västerås i november. Till Åland var det färre
deltagare än tidigare år, men DSK lyckades likväl vinna den
årliga lagtävlingen mot en Åländsk kombination. Återigen
har vi fått ta emot mycket uppskattning från deltagare och
föräldrar efter väl genomförda läger.

Tävlingsverksamheten

Tävlandet är en viktig del av verksamheten som vi försöker
uppmuntra till på olika sätt. Sedan 2005 står sektionen för
tävlingsavgifter i arenatävlingar. Vi försöker delta i stafetter
och andra lagtävlingar, då detta erfarenhetsmässigt lockar
fler aktiva att vara med. Flera tränare utgör också utmärkta
föredömen genom att tävla själva.

Sektionen uppmärksammar inte bara goda resultat vid mäst-
erskap utan även sett över hela säsonger. Klubbmästerskap
för alla åldrar från 10 år och uppåt genomförs med alla resultat
utomhus som grund. De yngre uppmärksammas även i form
av ungdomsmärken och egna terminsavslutningar. Under året
har Olof Engdahl skött uppgiften att administrera anmälningar.
Allt tävlingsdeltagande har löpande rapporterats på hemsidan
och Olof Engdahl har sett till att alla nya åldersbundna klubb-
rekord uppmärksammats.

Efter att Carl Rönnow bytt klubb har 2009 inneburit en åter-
gång till att mästerskapsdeltagandet, utöver stafett-DM, be-
gränsats till ungdoms- och veteranklasserna.

SM-deltagande för ungdomar blev det inomhus, på terräng-
SM och på stafett-SM. Tyvärr utan finalplatser eller motsvar-
ande. Individuella DM-medaljer i klasser från 15 år begräns-
ade sig till Hanna Liljas (F17) båda guld i stav (inomhus och
utomhus) och Philip Örnborgs (P15) brons i längdhopp (in-
omhus).  I klasser upp till 14 år arrangeras inte DM i de van-
liga individuella arenagrenarna. I mångkamp görs dock ingen
åtskillnad och på DM var Sebastian Ruthström en mycket
knappt slagen tvåa i femkamp P12.

Flera ungdomar har presterat resultat på en nivå som gett
dem en plats i Sverige-statistiken med de 20 bästa i respektive
åldersklass.

Inomhus blev det tre noteringar: I F17 Hanna Lilja (10:e stav
2,70), i P15 Philip Örnborg (19:e 1000 m 2.54,91) samt i P13
William Levay (10:e 1000 m 2.58,77).

Utomhus blev det fem placeringar av fyra personer: I F17
Samantha Wikmark (20:e 300 m häck 49,28) och Hanna Lilja
(10:e stav 2,76), i P14 William Levay (12:e 800 m 2.10,44 och 3:e
2000 m 6.05,38) samt i F14 Ylva Engdahl 16:e höjd 1,60).

Vid stafett-DM var DSK mest framgångsrikt i P13-klassen med
brons på 4x80 m och en fjärdeplats på 3x600 m. Fjärde plats
blev det även på 4x100 m för män. Utom det officiella DM blev
det brons i F11 5x60 m.

Veteranerna var förhållandevis framgångsrika. Veteran-SM
inomhus gav inte mindre än fyra medaljer fördelade  på ett
guld och tre brons, samtliga i M40. Flest medaljer tog, som
vanligt, Stefan Daberius med seger på 60 m häck och brons i
höjd och på 200 m. Det tredje bronset gick till David Göhlman
på 800 m. På veteran-SM utomhus segrade Stefan i höjd och
på 110 m häck. Innan dess hade han också hunnit med att bli
nordisk mästare i höjd och att ta silver på 110 m häck i samma
tävling.

Danderydsloppet 1 maj

Danderydsloppet genomfördes på samma banor som de sen-
aste åren. Tävlingsledare var, liksom vad gäller de båda andra
arrangemangen, Per-Jonas Trollsås. Antalet deltagare ökade
ytterligare från drygt 200 till över 250.



Danderyds Ungdomsspel 10 maj

Danderyds Ungdomsspel genomfördes som vanligt med stort
deltagande från såväl DSK som många andra klubbar och
många bra resultat. Trots den höga nivån på tävlingsrekorden
noterades en hel del förbättringar. Många startar sin utomhus-
säsong med denna tävling och det innebär många personliga
rekord även vid sidan om alla grendebuter. Ett flertal senior-
grenar erbjöds även i år med i flera fall mycket bra resultat.

Danderyds OS 12–13 september

Årets Danderyds OS blev återigen en stor framgång. Fler än
var tredje elev var där och tävlade, de flesta i flera grenar. Ett
flertal nya Danderyds OS-rekord noterades, både av aktiva
inom DSK friidrott och andra.

Sammanfattningsvis blev även 2009 ett framgångsrikt år för
DSK friidrott. I de yngre klasserna kommer det ständigt fram
nya talanger som hävdar sig påfallande bra på tävlingar. Det
ökande antalet aktiva tonåringar (och veteraner) innebär också
bättre möjligheter att hävda sig på mästerskapsnivå och i
riksstatistiken. Det finns all anledning att se framtiden an med
tillförsikt.

Vid föreningens årsmöte tilldelades stipendier till Stefan
Daberius (Börje Åbergs Stipendiestiftelse), Malin Trollsås
(Göran Nyströms Minnesfond), Hanna Lilja (Emelie O’Konors
fond) samt Helena Sundborg (Gamla DSK:ares ledarsti-
pendium).

Håkan Lilja

Fotboll
I sektionsstyrelsen har ordförandeposten varit vakant sedan
sommaren 2008. Styrelseledamöter har varit Hans Anders-
son, Nelson Reyes, Kent Sangler och Jonas Wahlberg.

Vid årsmötet i april 2009 avgick Nelson Reyes och Kent Sang-
ler men styrelsen utökades med Jörgen Dath, Daniel Gannås,
Anna Hertzman Björnstad, Lennart Jangälv, Johan Lindholm,
Anna-Karin Neikter, Magnus Robertson och Jörgen Tristen.
Adjungerad kassör har varit Daniel O’Konor.

Vid höstmötet den 5 november blev sektionsstyrelsen äntlig-
en komplett i och med att Johan Lindholm valdes till sektions-
ordförande. Styrelseledamöterna Hans Andersson, Anna
Björnstad, Jörgen Dath, Daniel Gannås, Lennart Jangälv, Anna-
Karin Neikter, Magnus Robertson och Jonas Wahlberg om-
valdes. Jörgen Tristen hade avböjt omval. Nya styrelse-
ledamöter blev Johan Bark, Jim Forsberg, Jens Häger, Niclas
Lindgren och Jonas Åkerström.

Seniorerna

Vi startade säsongen med att leta ny tränare och att sjösätta
en helt ny ledartrojka för seniorerna. Vi hittade Stefan Lind-
ström, en kompetent tränare som tränat i division 3. Han har
tillhört AIK:s organisation som en ganska framgångsrik for-
ward. Vi fyllde på med Jonas Jonsson som assisterande trän-
are och Björn Axelsson som lagledare.

Vi tappade en del spelare men lyckades också fylla på. De
killar som kom var alla ganska unga och de flesta av dom
hade inte spelat seniorfotboll, men ungdomsfotboll på hög
nivå. Vi antog att vi skulle få vissa problem p g a att vi kom
igång lite sent samt att vi tappade erfarna division 4-spelare

och fick in ungdomar, men vi insåg också värdet av att få in
duktiga killar för framtiden. I slutskedet av säsongen lyfte vi
även upp en 95:a, Jakob Glasberg, som fick chansen att träna
med seniorerna och även gjorde två B-lagsmatcher.

Efter mycket om och men klarade vi oss kvar i både A- och B-
lagsserien. Slutet gott och allting gott. När jag skriver detta
ska vi precis starta upp 2010 med möte och första träningen.
Vi tappar tyvärr Jonas Jonsson, men får in två nygamla i organ-
isationen, Patrik Tedenbäck och Pär Wicklund. Patrik kommer
att hålla i mycket av fysdelen och en del av den individuella
träningen. Vad ”Pärlan” ska göra är väl inte riktigt klart ännu,
men han kommer att finnas med runt truppen.

C-laget gjorde en bra säsong. Hasse Åhlin styrde med järn-
hand och dom vann reservlagsserien division 4 A och avan-
cerade till 3:an. Hur laget kommer att se ut till 2010 är väl inte
riktigt klart ännu. Den nya styrelsen jobbar med verksamhet-
en och allt har väl inte satt sig ännu.

Flicklagen

Våra tjejer kämpar på och alla lagen har gjort en bra säsong.
Våra F97:or spelade i 96-serien med framgång, dom kom fak-
tiskt trea där och sen slutade dom tvåa i 97-serien. Dom tog
en hel del skalper i turneringar med bl a vinst i Aroscupen.

Sen har vi våra F99:or. Jag pratade med deras ledare häromdag-
en om deras lagspel, som är väldigt bra. Han berättade att
dom har bestämt att oberoende hur det går ska dom försöka
spela boll, att ha ett passningsspel och inte tjonga. Det är
skönt att höra att spelet kommer före resultatet. Att bygga för
framtiden och inte bara här och nu. Dom lyckades ändå gan-
ska bra, i mitten i ena serien och på undre halvan i den andra.

F00 och F01 är våra 5-mannalag. Två stora grupper som bedriv-
er en bra verksamhet. Jag tror att dom har fått påfyllning un-
der hela säsongen av nya tjejer som vill prova för att dom har
så kul! Här, som även i de andra lagen, finns en stark ledarstab
som verkligen vill utveckla tjejerna, väldigt engagerade. Stora
trupper och bra träningsnärvaro!

Pojklagen

P92. Vad ska man säga, ännu en serievinst. Dom gick ju upp
till division 3 till säsongen som var och slutade som serie-
segrare igen! Tyvärr fick dom ett tungt slutspel mot Boo FF.
Det visade sig vara för svårt, men dom är med där uppe och
spelar bland dom stora lagen.

P95 lag 1 hade ett bra år. Dom lyckades ta sig upp i division 2,
bara snäppet under Stockholms allra bästa lag. Dom var även
med i Gothia Cup tillsammans med lag 2 samt en turnering i
Finland. Nu i höst har dom även varit i Göteborg och spelat
en turnering mot de bästa lagen i Sverige och några lag från
grannländerna.

Resultaten i turneringarna har varit blandat, men i serien klev
dom fram och gjorde en stark säsong som kröntes med en
seger mot FC Djursholms lag 2, men som vanligt när dom
möter oss så kom Djursholm med sitt starkaste lag d v s lag 1.

P95 lag 2 hade en mellansäsong, där spelet verkligen gick upp
och ner. Dom spelade som sagt i Gothia Cup och spelade
även Aroscupen. Det gick väl som i serien, lite upp och ner.

P97 hade två lag. Båda fuskade lite i 96-serien och provade på
11-manna lite i förväg. Det tror jag var bra för spelarna och
även för ledarna. Även om det kan gå tungt i vissa matcher så
får man nyttig erfarenhet, för det är stor skillnad på 7- och 11-
manna.



Resultatmässigt gick det bra i 97-serien, killarna har absolut
tagit ännu ett steg. 11-mannaplanen är enorm om man inte är
van så det är inte så konstigt att dom inte riktigt hängde med
resultatmässigt, även om dom hängde med i spelet. Nu vet
jag att båda gängen gnuggar storplansspel, så det ska bli
spännande att se hur det blir till våren.

P98 gick från tre lag till ett, slog ihop alla lagen till en stor
grupp. Dom spelade ändå i tre serier och där gick det ändå
ganska bra. I två av serierna hamnade dom i mitten eller något
högre. Jag tror att dom är nöjda med säsongen för dom har
spelat en bra och rolig fotboll.

P99 spelade första året 7-manna med förhållandevis bra resul-
tat för de sex lagen. En andraplacering, de flesta i mitten och
ett som släpade lite, tyvärr sist i sin serie. Det är en stor om-
ställning att spela på en större yta, men också roligare genom
att man kan påverka spelet mer.

P00 hade två gäng som tränade och spelade var för sig, men
till 2009 gick dom ihop till en stor trupp. Det var lite obalans
när ena gruppen var cirka 30 stycken och den andra knappt
12, men med sammanslagningen blev det bättre. Fem lag spel-
ade i fyra serier. I sina bästa stunder spelar dom riktigt bra.

För P01 var det första året som S:t Erikscupsspelare. Det var
en stor träningsgrupp på cirka 50 killar som spelade i fyra
olika serier. Dom tränade tillsammans hela gruppen, men
matchade i lite olika konstellationer. Det är duktiga killar som
verkligen tar för sig och vill framåt. Det ska bli kul att se vad
dom kan göra under sitt andra år i seriespel.

Fotbollsskolan

För första gången hade vi tre åldersgrupper. Vi körde de två
yngsta tillsammans och den äldsta för sig. Som ledare hade vi
P95:or tillsammans med Philip Sangler och Johan Wandt och
det fungerade riktigt bra. Intresserade killar med stort fotbolls-
hjärta. Överledare var Calle Kylengren som hade bra koll på
ledarna. Fotbollsskolan går från klarhet till klarhet och blir
bättre för varje säsong.

Fotbollsveckan

På det hela taget gjorde vi en bra vecka även i år. En sak som
vi fick ändra på var att de äldsta killarna ville ha mer fotboll
och mindre lull-lull, dom är på läger för att spela boll och vill
inte ha så mycket annat.

Jag lyckades lösa badsituationen i år så att det funkade bra.
Maten var bra, lite mindre portioner kanske än vanligt. Tyvärr
var det sämre uppslutning i år än det har varit tidigare. Jag
sitter just nu och klurar på har vi kan lösa det till sommaren.

Kafeterian

Friggeboden börjar att etablera sig som samlingsplats och
har fungerat bra. Vi fick in el, så den är funktionell med ström
och belysning. Det som behövs till 2010 är värme – någon
sorts element eller värmefläkt. Lagen har skött sina veckor
bra, det enda är väl att en del lag har missat att dom ska hålla
med bollpojkar/-flickor när dom har en vecka med A-lags-
match.

Konstgräs

Den stora och ständigt återkommande frågan är ju den om
konstgräs. Nu jobbar den nya styrelsen för högtryck för att få
till konstgräs till hösten. Tanken är att det ska byggas en 11-
manna- och en 7-mannaplan under sommaruppehållet. Vi hål-
ler tummarna för att dom lyckas med detta.

Björn Axelsson, konsulent fotboll

Ishockey
Sektionsstyrelsen har haft följande sammansättning: Anders
Holm (ordförande), Johnny Arrestam, Marcus Gyllenberg,
Thomas Löwenthal, Jalle Matini, Johan Rydheim, Lennart
Spångberg, Göran Thörn och Reidar Viberg.

Ny organisation

I september 2009 avklarades alla formaliteter med förbundet
och samtliga spelplatser tillhörande Stocksunds IF och DE
Hockey flyttades över till SDE Hockey. I och med detta blev
all hockeyverksamhet i Danderyd samlad under en fana, SDE
Hockeys.

I november hölls årsmöte i SDE och en ny styrelse och
organsiation sjösattes. Styrelsen består av Mattias Sjögren
(ordförande), Anders Holm (vice ordförande) samt ledamöt-
erna Thomas Kristoffersson (kassör) och Jan Åström. Till
suppleanter valdes Peter Eriksson och Flemming Kristensen.
Christina Wahlberg från EIF kansli är sekreterare.

Rapporterande till styrelsen har 4 kommittéer utsetts; Sport,
Utbildning, Material och anläggning samt Marknad och spons-
ring.

En enkel beskrivning av arbets- och ansvarsfördelningen
mellan styrelse och kommittéer är att styrelsen ska fokusera
på det strategiska och långsiktiga medan kommittéerna driver
de operativa frågorna.

Styrelsens arbete är starkt inriktat på att arbeta fram en lång-
siktig plan för verksamheten. Var vill vi vara, vad ska vi stå
för, vad ska verksamheten kännetecknas av är frågor som
utreds och ska presenteras under juni 2010.

Sporten

Det sportsliga har fungerat mycket bra. Samtliga lag har ut-
vecklats positivt. Det är svårt att plocka ut något speciellt
bland alla goda insatser. Det blir lite som att fundera på vilken
pralin man ska välja i chokladasken. J18 har genomfört en
mycket bra säsong med spel i Allsvenskan. Vårt Dam 1-lag
har kvalificerat sig för spel i Riksserien nästa säsong. Dam 2-
laget är uppflyttade till division 1 nästa säsong. U16 spelade
SM-slutspel under våren, man gick ända fram till finalen där
man tyvärr föll i suddden mot Frölunda. Mitt i Cup-slutspelet
resulterade i seger för U16, U15, Flickor A samt final för Flickor
B. De två lag som inte kom till final föll i sudden eller på
straffar mot de lag som slutligen vann Mitt i Cup-slutspelet.
Totalt sett en fantastiskt säsong resultatmässigt för våra lag.

Stor energi har denna säsong lagts på Hockeyskolan för att
lyfta den ytterligare. Vi ser ut att ha lyckats med närmare 150
barn i skolan varav 25 flickor.

Under säsongen har genomförts uppstartsläger i augusti, vid-
are har Camper genomförts under såväl höstlov som sport-
lov. En Akademi genomfördes under våren i Enebybergs is-
hall.

Ishallarna

Enebybergs ishall har till allas stora glädje fått en rejäl an-
siktslyftning via insatser från såväl förening som Kultur- och
fritidsnämnden, Vi har numera plexi, ny belysning, ny god-
känd matchklocka, nytt sekreteriat och nytt utvisningsbås i
Enebybergs ishall.

Via dessa förändringar är hallen numera godkänd för spel i
J18-Allsvenskan, U16-SM och Riksserien för damer. Under
våren och sommaren 2010 kommer ÖEB-hallen i Stocksund



att rustas upp med ny isbädd, belysning etc för att hamna på
samma nivå som Enebybergs ishall. Bra och kul att anlägg-
ningarnas utveckling går hand i hand med verksamhetens
positiva utveckling

Framtiden

Verksamheten har i dag drygt 550 aktiva deltagare från hockey-
skola till seniorer, med säkerhet en av de större hockey-
föreningarna i Sverige. Att ha många aktiva är inget själv-
ändamål men en förutsättning för att klara av att bedriva verk-
samhet för båda bredd och spets. En stor bas ger oss även
möjlighet att bära och driva centrala funktioner som adminis-
tration, ekonomi etc utan stora insatser från frivilliga.

I och med sammanslagningen till SDE Hockey och den nya
organisationen är vi allt annat än klara, mycket arbete åter-
står. Vi står dock väl rustade inför framtiden.

Områden med fokus är lansering av kort- och långsiktig
verksamhetsplan från styrelsen, rekrytering via Hockey-
skolan, marknads- och sponsringsaktiviteter samt det eviga
arbetet med kostnader.

Anders Holm

Innebandy
Sektionsstyrelsen har bestått av Karl Hurtig (ordförande) och
Björn Meltzer. Daniel O’Konor har varit adjungerad kassör.

Översikt

Under året har samarbetet med Enebybergs IF varit i fokus. Vi
har i år samsats om tiderna i hallarna. Dessvärre har detta inte
lett till att det varit mindre trängsel i hallarna, utan problemen
med för lite helsalstider har snarare varit större än någonsin.

Före säsongens början gick DSK:s P95 in i EIF:s P95 och
bildade en trupp med två lag i seriespel. Även om då DSK
tappade ett lag har det varit en positiv utveckling i alla lag.
Undantaget är våra herrjuniorer som går ut gymnasiet och
redan klargjort att de inte är tillräckligt många för ett lag nästa
år. Vilket innebär att vi nästa år kommer ha som äldsta lag P94
och mycket troligt inget lag i herrserierna.

Samarbete inom kommunen

I augusti 2009 hade vi ett möte med Enebybergs IF där vi kom
överens om att framtiden för vår storlek av föreningssektion
inte var hållbar och vi behövde slås ihop. Under året fördes
därför flera diskussioner om samgående, men frågan sköts på
framtiden. Nu har föreningarnas huvudstyrelser startat en
diskussion om framtidsfrågor för DSK och EIF.

Ekonomin

Trots att förra året var budgeterat med kraftigt minus lycka-
des vi undvika vissa straffkostnader och klarade nästan ett
nollresultat. Vår stora kassa finns därför kvar och diskussioner
har förts om vi för ett tredje år ska avstå att höja avgifterna
eller om det finns behov i verksamheten. Men denna diskus-
sion blir för den nya styrelsen.

Lagen

Tidigare nämndes att vi i år haft en positiv utveckling i alla lag
och detta behövs verkligen sägas igen. Att vi i år haft många
aktiva tränare och ledare har varit en bidragande orsak. Alla
lagen har inte nått fantastiska resultat, men flera lag har haft
och fler kommer ha en del av sitt lag som satsar lite hårdare

och de som bara vill ha kul. Att detta verkligen fungerat och
gjort innebandyn tillgänglig för alla är givetvis också en
faktor.

Bästa placering i år stod P96 för när deras satsande lag vann
sin serie men blev utslagna i slutspelskvalet. Störst trupp har
P00 med nästan fyrtio spelare i truppen och ensamma i kom-
munen med verksamhet för sin åldersgrupp. Bäst tillväxt un-
der säsongen har P98 haft som under 2009 gått från knappt
ett lag till två i seriespel nästa säsong.

Jag skulle kunna fortsätta här och säga flera positiva saker
om varje lag, men efter i år vill jag bara säga: Tack alla spelare,
tränare, lagledare, föräldrar och andra som gjort detta till ett
bra innebandyår!

Karl Hurtig


