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Organisation 

Vid Danderyds Sportklubbs årsmöte, som hölls i 
klubblokalen den 24 april 2016, förrättades val av 
föreningsstyrelse och sektionsstyrelser för fotboll, 
friidrott, innebandy och volleyboll. Föreningsstyrel-
sen har under året haft 9 protokollförda styrelsemö-
ten och nedanstående sammansättning.  I kolumnen 
antal möten visas hur många gånger som respektive 
styrelsemedlem varit närvarande i förhållande till 
antal kallelser.  

  Antal 
möten

Ordförande Jan Berneryd 9/9 
Vice ordförande Niclas Lindgren 7/9 
Styrelsesekreterare Dominique Sjögren 5/9 
Klubbsekreterare Börje Åberg 9/9 
Kassör Magnus Robertson 9/9 
Övriga ledamöter Johan Brodin 6/9 
 Johan Lindholm 4/9 
 Jonas Wingqvist /9 
 Sebastian Åkerman /9 
   
Adjungerade Carlos Albinsson 7/8 
 Mats Åman 2/7 
 Pär Jansson 1/1 
 Jarmo Spiik 3/3 
 
 
DSK har även följande hedersledamöter: 
Hedersordförande Björn Eklöf 
Hedersordförande Tom Wiel-Berggren 
Hedersledamot Hans Hjort 

 

Föreningsstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter är att 
bland annat garantera verksamhetens utveckling och 
kontinuitet samt att planera och följa upp ekonomin. 
Under året har föreningsstyrelsen haft stort fokus på 
att driva alliansombildningen i enlighet med årsmö-
tets beslut, vilken beskrivs närmare nedan. Före-
ningsstyrelsen är sammansatt av representanter från 
sektionerna samt, ur sektionssynpunkt, neutrala le-
damöter. Föreningsstyrelsen har enligt § 25 i stad-
garna möjlighet att adjungera ledamöter till styrel- 
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semöten, helt eller delvis, vilket har skett eftersom 
den nya fotbollsstyrelsen inte hade någon represen-
tant i föreningsstyrelsen efter årsmötet.  

Sektionsstyrelserna har till uppgift att driva respekti-
ve idrottsverksamhet på uppdrag av föreningsstyrel-
sen och i enlighet med fastlagda ekonomiska ramar-
na i budgeten. 

Kansliet 

Kansliet på Danderydsvallen har under 2016 varit 
bemannat av Daniel O'Konor (heltid) och Katarina 
Staréus (deltid) samt fotbollskonsulent Jarmo Spiik 
(deltid).  

Daniels arbetsuppgifter har i huvudsak bestått av 
ekonomiansvar med löpande betalningar, bokföring 
och redovisning, aktivitetsredovisning samt fördel-
ning av kommunala och statliga bidrag till sektioner-
na. I uppgiften har även ingått kontakter med för-
bund och företag samt administration av hemsidan. 
Katarinas arbetsuppgifter har i huvudsak besått av 
central administration, stöd till sektionerna och un-
derhåll av medlemsregister. Jarmo är anlitad av fot-
bollssektionen som fotbollskonsulent.  

Daniel började som kanslist i DSK i januari år 2000 
och lämnade DSK den 23/2 2017 för en tjänst som 
kanslichef för Spånga hockey. Vi vill tacka Danne 
för alla år i DSK:s tjänst och önskar honom lycka 
till! 

Sektionerna 

Klubben har bedrivit en aktiv verksamhet inom sek-
tionerna fotboll, friidrott, innebandy och volleyboll. 
Verksamheterna har nått stora sportsliga framgångar 
vilket du kan läsa om under respektive idrott. Det 
övergripande ekonomiska ansvaret i en flersektions-
förening, som DSK varit fram till årsskiftet 2016/17, 
ligger på föreningsstyrelsen. Varje sektion upprättar 
en plan för verksamheten och en sektionsbudget där 
målsättningen är att intäkter och utgifter ska vara i 
balans.  



Ordförande och kassörer för sektionerna har under 
verksamhetsåret varit: 

Sektion Ordförande Kassör 
Fotboll Carlos Albinson Mats Åman 
Friidrott Johan Brodin Lena Törnström 
Innebandy Staffan Salén Mårten Bäckman 
Volleyboll Dominique  

Sjögren 
Annika Odelros 

 

Idrottsanläggningarna 

DSK bedriver sin verksamhet på flera anläggningar i 
kommunen − Danderydsvallen, Gymnasiet, Mörby-
hallen, Fribergahallen och Norrängsgården − vilka 
sköts på ett kompetent sätt av kommunens personal. 
Samtliga anläggningar utnyttjas maximalt. Fotbolls-
hallen vid Danderyds gymnasium ägs tillsammans 
med övriga fotbollsklubbar i kommunen och vi har 
ett gemensamt ansvar för driften. 

Klubblokalen 

Under 2015−16 genomgick klubblokalen en ansikts-
lyftning med bl a nya toaletter och nytt kök. Det var 
mycket uppskattat och vi vill tacka kommunen, som 
till viss del finansierat dessa renoveringar. Klubblo-
kalen utnyttjas i stor utsträckning för styrelsemöten, 
lagledarmöten, lagträffar, kurser, föräldramöten m 
m. Under 2016 har lokalen hyrts ut till klubbens 
medlemmar för fester och andra aktiviteter i sam-
band med helger. Supporterföreningen Gamla 
DSK:are träffas varje måndag i lokalen i samband 
med dart-, kort- och boulespel.  

Medlemmar 

Antalet medlemmar 2016-12-31 var 1908 st (2015: 
2.310). Av totala antalet medlemmar var 1316 st 20 
eller yngre (1.578). Av dessa var 877 pojkar (1.052) 
och 438 flickor (526). 

Alliansombildningen 

På årsmötet 2016 gavs ett mandat till föreningssty-
relsen att genomföra en ombildning av Danderyds 
Sportklubb från en flersektionsförening till en alli-
ansförening. Den största skillnaden är att verksamhe-

ten bedrivs i fristående föreningar med eget ansvar 
för sin ekonomi istället för en gemensam ekonomi 
där en föreningsstyrelse bär ansvaret för hela eko-
nomin. De fristående föreningarna är medlemmar i 
alliansföreningen och får genom sitt medlemskap rätt 
att använda föreningens varumärke. 

Ombildningen har genomförts under året i enlighet 
med det förslag som presenterades på årsmötet. Det 
innebär bl a att tre nya specialidrottsföreningar bil-
dats: 

Danderyds SK Innebandyförening (802504-9142) 
Danderyds SK Friidrottsförening (802504-3996) 
Danderyds SK Volleybollförening (802503-9408) 

samt en ideell alliansförening: 

Danderyds SK Idrottsallians (802505-5453) 

Nuvarande Danderyds SK planeras att namnändras 
till Danderyds SK Fotbollsförening på års-
mötet. Anledningen till att föreningsstyrelsen valt 
denna väg är att samtliga viktiga avtal som rör fot-
bollsverksamheten med kommun, banker etc är 
skrivna med nuvarande Danderyds SK. Alla special-
idrottsföreningar är medlemmar i Idrottsalliansen 
och får därmed bl a rätt att använda varumärket 
Danderyds SK.  

De tillgångar i Danderyds SK som tidigare fanns på 
sektionernas balansräkningar har överförts till de 
nybildade föreningarna och en del av huvudkassan 
har överförts till den nybildade alliansföreningen. 
Efter årsbokslutet och när alla intäkter och kostnader 
som kommit efter årsskiftet reglerats kommer en 
slutgiltig reglering av sektionernas tillgångar göras. 
De intäkter som genereras av DSK medlemskap i 
Bingoalliansen kommer att fördelas till respektive 
förening enligt en överenskommen fördelning. 

En av Idrottsalliansen uppgifter är att förvalta de 
stipendiefonder som finns i DSK och därför har fon-
dernas stadgar uppdaterats för att avspegla detta. 

Ekonomi 

Den totala verksamheten visar ett överskott på 
41.816 kr.  



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

Intäkterna till huvudkassan härrör i huvudsak från 
medlemsavgifter och bingoalliansen och ska täcka 
kostnader för central administration (kansli med 
personal), övriga kostnader för kansli och klubblo-
kal, stöd till sektioner med särskilda behov eller 
satsningar m m. 

Under året har en extra extern revision gjorts av en 
auktoriserad revisor Tomas Randér. Bakgrunden till 
beslutet att gör en extra revision var att föreningssty-
relsen vill säkerställa att det finns ett bra grund för 
uppdelningen av ekonomin i samband med allians-
ombildningen. Revisionen uppmärksammade vissa 
brister i bokföringen som har korrigerats vilket gjort 
att årets resultat blir lägre men är fortfarande posi-
tivt. Revisorn rekommenderade även att föreningen 
ska minimera kontanthantering vilket ledde till att 
föreningsstyrelsen fattade beslut om att ta bort all 
kontanthantering och ersätta detta med bättre möjlig-
heter att betala med banköverföring, kort, Swish etc. 

Slutord 

En idrottsförening av DSK:s storlek med dess omfat-
tande verksamhet ställer stora krav på resurser i form 
av ideella insatser och kompetens bland ledare och 
styrelseledamöter. Verksamheterna inom de olika 
sektionerna är vitt skilda från varandra och förutsätt-
ningarna för hur verksamheterna bedrivs är olika 
vilket gör alliansombildningen är ett naturligt steg 
för föreningen, och ett steg som många idrottsklub-
bar i Sverige tagit under de senaste åren. Förenings-
styrelsen är övertygad om att DSK nu står ännu bätt-
re rustad för att möta alla de utmaningar som en fö-
rening idag ställs inför. Vi ser med glädje fram emot 
hur de nybildade föreningarna kan fokusera på att 
utveckla sin verksamhet och erbjuda kommuninne-
vånarna en riktigt bra idrottsverksamhet. 

Förutsättningarna för de enskilda föreningarna kan 
förändras över tiden och som medlem i Danderyds 
SK Idrottsallians finns möjligheten att få det stöd 
som behövs. Inom DSK:s verksamhet finns många 
ledare, tränare, funktionärer och styrelseaktiva som 
lägger ner sin själ och mycket av sin fritid för att 
möjliggöra genomförandet av den stora mängd akti-
viteter som DSK erbjuder sina medlemmar. De sam-
lade insatserna kan inte nog värderas och berömmas.  

Vidare har vi privatpersoner, medlemmar såväl som 
icke medlemmar, som skänker oss bidrag. Vi har 
företag i och utanför kommunen som stöttar oss eko-
nomiskt. 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 verksamheten inom Danderyds 
Sportklubb. 

 

Danderyd i april 2017 

Jan Berneryd   Niclas Lindgren    Magnus Robertson 

Dominique Sjögren   Börje Åberg   Johan Brodin 

Johan Lindholm    Jonas Wingqvist 

Sebastian Åkerman 

 



Ordförandens slutord 
Detta är den sista verksamhetsberättelsen för Dande-
ryds SK flersektionsförening. Det är med glädje som 
jag kan konstatera av ombildningen till alliansföre-
ning nu är i inne i slutfasen och att DSK:s verksam-
het därmed har de bästa förutsättningar för att fort-
sätta att bedriva en bra idrottsverksamhet.  

Stort tack till alla ni som engagerar er ideellt i Dan-
deryds SK. Utan era insatser skulle det vara omöjligt 
att bedriva en så omfattande verksamhet. 

Jan Berneryd 
Ordförande Danderyds SK  
 

 



Resultat- och balansräkning 

  

RESULTATRÄKNING RESULTAT PER 
SEKTION

  
Verksamhetsintäkter 6 084 Huvudkassa -198
Direkta verksamhetskostnader -1 901 Fotboll 205
Bruttovinst 4 183 Friidrott -24
Externa omkostnader -223 Innebandy 104
Personalkostnader -3 990 Volleyboll -45
Rörelseresultat -30  
Finansiella intäkter/kostnader 33  
Övrigt 38  
Årets resultat 42  
 
 
 
 
 
BALANSRÄKNING 

Tillgångar 2016 2015 2014
Kassa, bank, bankgiro och plusgiro 869 569 1 058 760 1 310 873
Specialinlåning 266 032 1 533 796 1 516 796
Göran Nyströms Minnesfond 0 42 1 042
Lagkassor 404 853 441 235 269 871
Kortfristiga fordringar 109 536 334 239 599 496
Aktier Fotbollshallsbolaget och Konstgräsbolaget 75 000 75 000 75 000
Lånefordran Fotbollshallsbolaget 800 000 880 000 960 000
Lånefordran Konstgräsbolaget 3 299 992 3 666 660 4 033 328
Summa Tillgångar 5 824 982 7 989 732 8 766 406

Skulder och Eget kapital 
Kortfristiga skulder 183 723 287 494 641 477
Göran Nyströms Minnesfond 0 42 1 042
DSK-fonden 0 1 000 2 500
Skuld till lagen (lagkassorna) 404 853 441 235 269 871
Banklån fotbollshallen 474 139 577 460 680 796
Banklån konstgräset 3 299 992 3 666 660 4 033 328
Eget kapital 970 458 2 129 392 2 281 857
Friidrottens Hallfond 0 408 000 408 000
Fotbollens Anläggningsfond 450 000 450 000 600 000
Årets resultat 41 816 28 450 -152 465
Summa 5 824 982 7 989 733 8 766 406



  Revisionsberättelse 
 
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Danderyds Sportklubb, org 
nr 816400-3132, för perioden 2016-01-01 − 2016-12-31. Det är Föreningsstyrelsen som ansvarar för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision.  

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och genomfört revisionen för att i 
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Revisionen har omfattat 
granskning av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Jag har granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har hand-
lat i strid med föreningens stadgar. Jag anser därför att min revision ger mig rimlig grund för följande uttalan-
de. 

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag till-
styrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Danderyd i april 2017 

Mårten Wall 



 

 

Fotboll 
Sektionsstyrelse 

Sektionsstyrelsen har under året haft följande 
sammansättning: Carlos Albinsson (ordförande), 
Mats Åman (kassör), Måns Kjäll (tränaransvarig), 
Torbjörn Jansson, Jonas Wahlberg, Daniel Niklas-
son, Benjamin Frost, Rune Målström, Max Lerby, 
Hans Hjort (adjungerad) och Pär Jansson (adjun-
gerad). 

Allmänt 

Under året har fotbollen förberett sig för att om-
bildas från att vara en sektion i Danderyds SK till 
att bli en egen klubb: Danderyds SK Fotbollsföre-
ning. Fotbollen, som behåller DSK:s organisa-
tionsnummer, blir en egen klubb i och med 2017 
års årsmöte. Arbetet med detta har varit en stor del 
av styrelsens arbete. 

Arrangemang 

Sektionen har, i samarbete med olika lag, arrange-
rat en mängd stora, medel och mindre cuper på 
Danderydsvallen. De två största cuperna, Dande-
ryd Boys cup (arrangerades av P06) och Danderyd 
Girls cup (arrangerades av F06) är sedan ett antal 
år återkommande cuper på Danderydsvallen. 

Aktivitet och rekrytering 

Det totala antalet aktiva spelare uppgick till ca 
650 st under 2016 vilket visar på att intresset för 
att spela i DSK står sig starkt trots den ökade kon-
kurrensen inom kommunen. Under 2016 hade vi 
25 lag/årskullar i seriesystemet.  

Herr- och pojksidan 

A-lag, B-lag, C-lag, Veteranlag, U19, P99, P00, 
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07 och P08. 
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Dam- och flicksidan 

A-lag, F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07 
och F08. 

Till ovanstående kan läggas Fotbollskolans aktivi-
teter för knattarna i P/F09 och P/F10.  

Utöver seriespelet deltar dessa 25 lag i ett stort 
antal cuper under året, framförallt under sommar- 
och vinteruppehållet. De flesta lagen har dessutom 
varit iväg på träningsläger och/eller cuper där 
övernattning ingår. Bosön, Västerås, Göteborg 
och Barcelona tillhör de mest populära resmålen 
för dessa cuper och läger. 

Träningsverksamheten 

Träningarna har under 2016 spridits ut och legat i 
intervallet 15.30−21.30. Detta för att bättre utnytt-
ja våra träningsytor, frigöra mer träningsyta samt 
kunna tidigarelägga de senaste träningarna.   

Tack vare denna nyordning har vi kunnat erbjuda 
samtliga lag tre träningstillfällen i veckan. Detta 
har inneburit att det varit lättare för spelare med 
andra aktiviteter, vid sidan om fotbollen, att kunna 
kombinera sina idrotter och positivt för de spelare 
som vill träna tre dagar i veckan.  

Den ökande konkurrensen från närliggande fot-
bollsföreningar i kombination med det stora in-
tresset för att spela fotboll har inneburit att även 
DSK har följt trenden med att anlita och anställa 
externa tränare istället för de ”föräldratränare” 
som tidigare ansvarat för merparten av fotbollsut-
bildningen för våra lag. ”Föräldratränarna” finns i 
allra högsta grad kvar, men är numera assisterande 
tränare istället. DSK:s tränarfilosofi är att det all-
tid ska finnas minst en ombytt ”föräldratränare” 
på plats för att assistera ordinarie tränare. Det-
samma gäller vid matcher, alltid minst en assiste-
rande ”föräldracoach” på plats. Då tränare kom-
mer och går, men föräldrar och föräldratränare 



består så är dessa engagerade föräldrar oerhört 
viktiga och centrala för våra spelare och respekti-
ve lag.  

Precis som tidigare år bedriver vi vår verksamhet 
på Danderydsvallen och Danderydshallen (tidiga-
re, RM-hallen).  

Tränare under 2016 

Martin Persson, Pontus Granström, Carlos Alva-
rez, Rasmus Lindberg, Johnny Magnusson, Björn 
Axelsson, Hans Åhlin, Richard Folcker, Saman 
Almasy, Marcelo Benavides, Karl Ekstam, Johan 
Lindholm, Henrik Ahl och Tomas Ferde.   

Tävlingsverksamheten 

Tävlingsverksamheten är alltid svår att redogöra 
för då fotbollen består av så många lag, 25 styck-
en, varav de allra flesta lag/ålderskullar har mellan 
2−4 lag anmälda i Sanktan. Väljer därför att be-
gränsa redogörelsen till våra bägge representa-
tionslag.  

På herrsidan hade A-laget dessvärre ett motigt år. 
Ett antal skador på tongivande spelare tillsam-
mans med att några av de mest framträdande spe-
larna lämnade laget efter säsongen 2015 blev av-
görande. Målet att vinna division 5 och återvända 
till division 4 försvann redan under vårsäsongen. 
Herrarna fick istället koncentrera sig på att lyckas 
hålla sig kvar i division 5. Kontraktet säkrades i 
den allra sista omgången, detta genom att besegra 
serievinnande FC Järfälla med 1−0 på Dande-
rydsvallen. Målet inprickat på frispark i sista mi-
nuten av A-lagsveteranen Jonas Pasthy! Mycket 
roligt och glädjande att se så många av våra junio-
rer kliva in i A- och B-lagsfotbollen! Extra glad 
och stolt var säkerligen Danderyds- och DSK-
profilen, Jonas Wahlberg när hans son Olle (född 
-00) fick dra på sig A-lagströjan!    

På damsidan såg det betydligt ljusare ut och efter 
en något trevande inledning slutade laget på en 
mycket hedrande tredjeplats, bara några få poäng 
från förstaplatsen och ett avancemang till Div 4. I 
det ny- och omstartade damlaget var det extra 
glädjande att se flera av DSK:s lovande 00- och 
01-tjejer få pröva på A-lagsspel.  

Danderyd i april 2017 

För DSK Fotbolls styrelse 

Carlos Albinsson 



Friidrott 
Sektionsstyrelse 

Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 
följande sammansättning: Johan Brodin (ordfö-
rande), Lena Törnström (kassör), Per-Jonas Troll-
sås (träningsansvarig), Helena Larsson, Ludwig 
Jonsson, Jan Berneryd och Annika Ewerblad. 

Allmänt 

Under året har friidrotten ombildats från att vara 
en sektion i Danderyds SK till att bli en egen 
klubb: Danderyds SK Friidrottsförening. Arbetet 
med detta har varit en stor del av styrelsens arbete. 

Arrangemang 

Sektionen har genomfört tre egna större tävlings-
arrangemang: Danderydsloppet, Danderyds Ung-
domsspel och Danderyds OS, Tävlingsledare var 
Thomas Stjerngren (Danderydsloppet) och Per-
Jonas Trollsås (övriga två). 

Danderydsloppet 

Danderydsloppet genomfördes traditionsenligt 
den 1 maj med en ny bandragning samt tidtagning 
med hjälp av chip, båda dessa nyheter föll mycket 
väl ut.  Totalt 315 löpare deltog, något sämre än 
2015 vilket till viss del kan förklaras av att första 
maj inföll på en torsdag.  Rent sportsligt fanns det 
mycket att glädjas över. Många duktiga löpare 
väljer att ställa upp i Danderydsloppet, kanske 
lockar  de fina pokalerna, så att vår klubb i denna 
tuffa konkurrens vinner tre klasser är riktigt bra.  

Danderyds Ungdomsspel genomfördes den 15 
maj. Årets upplaga av Danderyds Ungdomsspel 
var helt OK men bjöd inte på det gassande sol-
skensväder som vi haft många av de föregående 
åren. Vädret kan vi naturligtvis inte påverka men 
det går inte att komma ifrån att det till stor del styr 
helhetsintrycket. Det innebar förstås också att 
förutsättningarna för kanonresultat uteblev: förra 
året slogs tio tävlingsrekord, i år bara tre.  

Positivt är att tävlingen växer, i år hade vi över 
1.000 föranmälda starter och särskilt på seniorsi-

dan känns det som om vi lockar allt fler kvalifice-
rade deltagare. 

Danderyds OS arrangerades den 10−11 septem-
ber, nu för fyrtiofemte året i följd. På Danderyds 
OS får alla barn (med Danderyds-anknytning) i 
åldern 8−12 år som vill vara med och pröva på 
friidrott i tävlingsform. Årets Danderyds OS blev 
en riktig höjdare! Det fina vädret skapade förut-
sättningar för en friidrottsfest som alla glada barn 
och positiva funktionärer tog tillvara. 

Med tanke på tävlingens långa historia krävs det 
extraordinära insatser för att slå ett DOS-rekord − 
så extra grattis till Alexander Ludwigs som kros-
sade det 27 år gamla höjdshoppsrekordet med hela 
5 cm då han hoppade otroliga 1,60 som dessutom 
är nytt klubbrekord. 

Den skola som hade störst andel deltagande ele-
ver, Ösbyskolan, nådde hela 90%.  Det är det bäs-
ta resultatet någonsin! 

Aktivitet och rekrytering 

Totala antalet aktiva i friidrottssektionen har varit 
ökande och uppgår nu till drygt 300 personer. 
Särskilt under hösten märktes tillströmning av nya 
aktiva i de lägsta åldrarna.  Det uppskattade dag-
lägret Friidrottskolan under sista hela veckan på 
sommarlovet hade rekordmånga deltagare – 125 
barn. Under detta läger deltog även i år ett stort 
antal barn som inte annars är aktiva i sektionen. 
Såväl daglägret som Danderyds OS ger goda bi-
drag till nyrekryteringen.  

Träningsverksamheten 

Tränargruppen har genomgått vissa förändringar 
men det behov av nyrekrytering som funnits har 
kunnat täckas. Gruppen består av en kombination 
av äldre ungdomar och vuxna, ofta föräldrar.  

Vi har fortsatt med specialträningsgrupper för 
längd- och höjdhoppare, dessa grupper har tränats 
av Urban Evjen respektive Andreas Henriksson. 
Träningar har bedrivits varannan vecka. Nytt är att 
även en träningsgrupp för medeldistansarna har 
etablerats. 

Antalet genomförda träningsläger har varit tre. 
Det veckolånga Påsklovslägret för de äldre ung-



domarna (14 år och uppåt) har nu etablerats som 
tradition och gick, som vanligt, till Italien. Per-
Jonas Trollsås var huvudansvarig även i år. De 
båda helglägren gick traditionsenligt till Åland i 
maj och till Norrköping i november. Ludwig Jons-
son respektive Per-Jonas Trollsås höll i trådarna. 

Tävlingsverksamheten 

Tävlandet är en viktig del av verksamheten som vi 
försöker uppmuntra till på olika sätt. Sektionen 
uppmärksammar inte bara goda resultat vid mäs-
terskap utan även sett över hela säsonger. Klubb-
mästerskap för alla åldrar från 10 år och uppåt 
genomförs med alla resultat utomhus som grund. 
De yngre har egna terminsavslutningar där man 
tävlar under enklare former. På vår hemsida kan 
man till exempel läsa om de drygt 30 tävlingar 
under utomhussäsongen där DSK fanns represen-
terade. Här finns även sammanställningar över 
klubbrekord och årsstatistik som hålls levande. 

Under verksamhetsåret har vår klubb haft stora 
tävlingsframgångar. Vi gjorde kanske vår bästa 
Turebergsstafett någonsin: vi blev trea i den totala 
klubbtävlingen genom guld för Pojkar 11 och 
Flickor 13 samt silver för Pojkar 13 och brons för 
Flickor 15. 

På Stafett-SM kom våra P17-killar femma på 
svensk stafett (100+200+300+400m). 

På Ungdoms-SM i Hässleholm/Vellinge tog  Phi-
lip Ludwigs -00 ett brons i längdhopp, Arvid Fri-
berg -99 kom fyra på 400m och Jeanne Lindestam 
-01 sexa i höjd. 

Stafett-DM blev också en häftig upplevelse för 
alla DSK-fans. Här blev facit två guld och tre 
silver – en fantastisk utdelning för vår lilla klubb. 

Tävlingsåret 2016 avslutades traditionellt med den 
gemensamma tävlingsresan till Göteborg och den 
stora tävlingen Julklappsjakten. Denna gång gick 
allt väl (2015 stoppades vårt tåg av stormen Gud-
run) och många DSK:are lyckades ta medalj och 
alla gjorde fina insatser. 

Danderyd i mars 2017 

För DSK Friidrottsstyrelse 
Ludwig Jonsson 

Volleyboll 
Sektionsstyrelse 

Sektionsstyrelsen har under året bestått av Domi-
nique Sjögren (ordförande), Fredrik Bergström, 
Johan Malm, Aliide Sjögren och Sebastian Åker-
man. 

Allmänt 

Under året har volleybollen ombildats från att 
vara en sektion i Danderyds SK till att bli en egen 
klubb: Danderyds SK Volleybollförening. Denna 
hade sitt konstituerande möte i september 2016 
och sen dess har all verksamhet legat i den. 

Medlemmar 

Vår verksamhet har efter flera års tillväxt nu stabi-
liserats runt 100 medlemmar. Det glädjande har 
varit att även om vi, som många idrottsföreningar, 
har tappat ungdomar i 15-årsåldern, har det till-
kommit minst lika många i dessa åldrar. Många 
upptäcker hur roligt volleyboll är först i 9:an eller 
gymnasiet, då de börjar spela i skolan. Vi tar gär-
na emot nybörjare i alla åldrar. 

Träningsverksamheten 

Våra träningar fortgår i ungefär samma form som 
föregående år, med grupper från 7 års ålder och 
uppåt. Våra ungdomstränare har nu tagit ett steg 
till och har nu fullt ut tagit över ansvaret för trä-
ning av de minsta. Vår vuxenträning är även den 
populär, glädjande är att många ungdomar i åld-
rarna 18−20 har hittat dit. 

Tävlingsverksamheten 

Volleybollens tävlingssäsong går nu mot sitt slut 
med annalkande mästerskap under april-maj. un-
der 2016 lyckades våra U15-tjejer ta ett guld i de 
stora mästerskapen (inget officiellt SM), vilket nu 
i första aprilhelgen 2017 följdes upp av ett brons i 
U16. 

Danderyd i april 2017 

Dominique Sjögren 
Ordförande DSK Volleyboll 



Innebandy 
Sektionsstyrelsen 

Sektionsstyrelsen har under 2016 bestått av Staf-
fan Salén (ordförande), Mårten Bäckman (kassör), 
Roger Abrahamsson, Stefan Geilert, Magnus Lin-
dahl, Urban Meijer, Erik Rylander, Jesper Wiberg, 
och Jonas Wingqvist. 

Allmänt 

2016 har präglats av tillväxt i både antalet lag och 
antalet barn och ungdomar i verksamheten. Under 
året har innebandyn ombildats från att vara en 
sektion i Danderyds SK till att bli en egen klubb: 
Danderyds SK Innebandyförening. Arbetet med 
detta har varit en stor del av styrelsens arbete.  

Träningsverksamheten 

Sektionen hade vid utgången av 2016 cirka 180 
barn och ungdomar i verksamhet vilket var en 
ökning från cirka 160 i början av året. 

Särskilt glädjande bland tillskotten är Pojkar 2010 
som har fått ihop en rekordstor trupp (inklusive ett 
par flickor) samt sektionens första flicklag F06/07 
(hade sin första träning i januari 2017) som för-
hoppningsvis blir början till en god tillväxt även 
på flicksidan. Största restriktionen är som vanligt 
halltider i kommunen. Vi är försiktigt förhopp-
ningsfulla i så motto att det nu, som vi förstått det, 
projekteras för en till två nya hallar i kommunen. 

Samarbetet med Key Floorball har fortsatt under 
året vilket inneburit att sektionen kunnat erbjuda 
akademiträning för samtliga lag i sektionen utom 
för de som precis startat. Det är vår uppfattning att 
den höga kvaliteten på träning kommer att locka 
till sig barn och ungdomar trots den något högre 
kostnaden. Detta har också bekräftats i tillväxten i 
antalet spelare under året. 

Tillsammans med Key Floorball ordnades ett 5-
dagars uppstartsläger i slutet av sommaren som 
blev fullt, 50 barn, i huvudsak från DSK men ock-
så från andra klubbar. 

 

 

Tävlingsverksamheten 

Sektionen har under året haft 8 lag i seriespel. 
Vårt äldsta lag Pojkar 00 har under hösten legat 
bland de två första lagen i högsta pojkserie (Mörk-
röd svår) vilket torde vara en unik bedrift (hittills) 
i DSK:s historia. En annan märkeshändelse var att 
Alexander Neiglick i P00 blev uttagen till stadsla-
get vilket även det var första gången i DSK inne-
bandys historia. 

I P01 har man under året etablerat ett samarbete 
med Enebybergs IF P02 för att kunna tillhanda-
hålla kritisk massa i bägge lagen. Laget har delta-
git i seriespel under Danderyd Enebyberg Inne-
bandy eller förkortat DEI. Detta har varit en god 
möjlighet att se till att ungdomar kan fortsätta 
längre med sin innebandy och tjänar som ett gott 
exempel för liknande situationer inför framtiden. 

Utsikter för 2017 

Målsättningen för 2017 är att skapa en god struk-
tur i den nybildade innebandyföreningen i sam-
band med att DSK bildar alliansförening. Detta 
för att ge bästa möjliga förutsättning för god trä-
ning och kamratskap inom och mellan lagen. Vi 
räknar också med att vår högkvalitativa träning 
skall fortsätta att locka nya spelare. Vi ser också 
fram emot att få etablera nya flicklag under året 
utöver den reguljära uppstarten av P11. 

Vi i styrelsen vill slutligen tacka alla de föräldrar 
och ledare som lägger tid och engagemang i sek-
tionen. En förenings/sektions/lags förutsättningar 
att bedriva en bra verksamhet är en direkt funktion 
av det stora engagemang som läggs ner. Tack! 

För styrelsen i DSK Innebandy  

Staffan Salén 

 

 


