
Oktober 2009

Ordföranden
har ordet
Höst, 75-årsfirande och full fart i verk-
samheten inom våra fyra sektioner.

Som en del i firandet av Danderyds SK 75-
årsjubileum hade vi hyrt in en cirkus i bör-
jan av september. Det blev en festlig till-
ställning med närmare 600 barn och vuxna
på läktarna. Själv fick jag glädjen att stå i
en cirkusmanege första gången i livet och
tillsammans med kommunstyrelsens ord-
förande Gunnar Oom, som bjöd på cirkus-
konster, de fyra sektionsordförandena
plus Rune Målström och ett antal aktiva
hälsade vi alla välkomna till Cirkus Skratt
och vårt 75-årsjubileum. Artisterna gav
oss sedan en mycket uppskattad föreställ-
ning med många skratt och mycket glädje.

Jubileumsåret manifesteras nästa gång
med en jubileumsmiddag i samband med
Höstmötet, vilket du kan läsa mer om på
annat ställe i detta DSK-aktuellt.

Hade också glädjen att följa Danderyds
OS under två fina höstdagar i mitten av
september. Arrangemanget genomfördes
för 38:e gången sedan starten 1972 och
lockade närmare 900 barn att delta. Mer
om Danderyds OS 2009 kan du läsa på vår
hemsida.

Det som värmer ett idrottsledarhjärta är
att få uppleva stämningen bland alla täv-
lande barn, syskon, föräldrar, far- och
morföräldrar, vänner, grannar och husdjur.
En stämning som präglas av en intensiv
aktivitet där enstaka besvikelser mångfal-
digt överträffas av glädjen i att delta och
euforin i att lyckas i de tusentals lopp,
hopp och kast som genomförs under två
dagars tävlingar.

En stor grupp av frivilliga och ideellt arbet-
ande föräldrar, ledare och DSK-ungdomar
såg som vanligt till att arrangemanget blev
lika lyckat och framgångsrikt som tidigare
år.

Till huvudstyrelsens stora glädje har ett
antal engagerade ledare erbjudit sig att
delta i sektionsstyrelsen för fotboll.
Fotbollsstyrelsen har sedan en tid varit
decimerad och saknat en ordförande men
nu finns förutsättningarna att välja såväl
ordförande som en ny större styrelse på
höstmötet. En arbetsgrupp för att ta fram
ett komplett förslag till anläggande av
konstgräs på Danderydsvallen håller ock-
så på att formeras.

Med önskan om en solig och fin höst

Danderyd i september 2009

Robert Thorstenson, klubbordförande

Fotboll
Seniorerna

Hej! Ännu en säsong och ännu ett avslut.
Nu när det bara är en match kvar och allt
är klart så fylls jag med en tomhet. Vi har
kämpat med lagen hela säsongen och nu
är det över, dessutom så klarade vi vårt
mål för 2009.

I A-truppen så tappade vi ett gäng etabler-
ade division 4-spelare, tränare och lagled-
are. Vi sjösatte alltså en ny ledartrojka och
till 30% en ny trupp inför säsongen.

De förlorade spelarna ersattes, i första
hand, med P19-spelare. Inget fel på dom
som spelare, tvärt om – väldigt duktiga
men inte så stor rutin. Skillnaden på dessa
unga killar när dom klev ut till sin första
match mot Bele Barkarby FF på Vedde-
stavallen i april och spelarna som kommer
att beträda Vallens gröna matta på lördag
är milsvid – en otrolig resa för laget men
framför allt dessa duktiga fotbollsspelare.

Det som känns bra är ju att vi till nästa år
har spelat in dessa killar och har ett gäng
duktiga unga spelare som kommer att vara
ännu vassare till nästa säsong. En krydda
på moset till nästa år är att vi redan lyft
upp en 95:a, Jacob Glasberg, till A-trup-

pen. Han avslutade säsongen med att vara
med och spela de två sista matcherna med
B-laget och gjorde det väldigt bra. Vi får
se vad som händer i vinter, om det blir fler
från hans årskull som kommer att få prova
lite.

Sen måste man ju imponeras av ”de äldre”
som kommer och kör och ger allt – trots
familj och arbete. Tränar på bra, ger stabil-
itet i gruppen och lägger grunden för de
yngre. Utan dessa skulle det ju inte funka,
dessutom så hittar vi fortfarande de flesta
målskyttarna bland de gamla gardet.

B-laget lyckades hålla sig kvar med en
vinst i sista matchen. Det såg väldigt job-
bigt ut när vi förlorade mot IFK Viksjö in-
för sista omgången, men med seger mot
FK Bromma och lite hjälp från laget på an-
dra sidan E18 så klarade vi oss kvar, medan
dom får ta hissen ner i R3:an.

En stor eloge också till seniortränarna Ste-
fan Lindström och Jonas Jonsson.  Fram-
för allt för att under de tunga stunderna
vågat hålla i och spela de spelare som trän-
ar, lita till gruppens styrka. Det har gett
truppen en stabilitet som vi kommer att
behöva framöver.

På tal om FC Djursholm så kom vi före dom
i både A- och B-serien vilket känns väldigt
bra inför stundande säsong. Alltid skönt
att känna att vi ligger lite före och är bästa
seniorförening i kommunen. Sen har vi ju
C-laget eller Hasse ”Ball” Åhlins gäng.
Hasse har samlat ihop ”gamla” DSK-
talanger som känner att leka boll och inte
satsa så mycket är deras devis. Det är allt
ifrån yngre killar som inte har något lag till
gamla rävar som har glatt föreningen förr i
tiden men sedan flyktat bort eller tagit
paus. Av dessa har Hasse fått en funger-
ande trupp som genom glädje och stort
kunnande (inte kondis) lyckats vinna
R4:an.

Nästa säsong spelar A-laget i division 4,
B-laget i R2A och C- laget i R3:an.



Avslutningsvis så har vi veteranerna och
mammutarna.

Våra veteraner har gått fram som tåget i år
och tagit några tunga skalper. Helt plöts-
ligt så spelar vi boll igen, det känns riktigt
kul. En mittenplacering i år är väl ganska
bra men framför allt så försöker vi att spela
fotboll och inte bara hivar iväg bollen.

Mammutarna spelar i Sundbybergskorpen
och har i skrivande stund en match kvar
som kommer att avgöra deras placering i
år. Det som är klart är att det är framsteg på
mammutarna, de går från klarhet till klar-
het. I år har dom fått påfyllning från både
Djursholm och Enebyberg till årets serie.
Det har gett laget ännu en dimension, så
det blir spännande att höra hur det går nu
på slutet – lycka till!

Tjejfotbollen

11- och 7-manna:

När jag sitter och tittar på STFF och alla
serier så slår en sak mig:

Att vi tyvärr inte har tjejlag i så många
åldersklasser, men att de lag vi har är bra!
Det är jätteroligt att läsa serierna och inse
att vi håller hög klass. F97 som spelar både
11-manna och 7-manna, har varit duktiga i
många år nu och de håller hög klass även
på 11-manna mot ett år äldre spelare.

En stor överraskning för mig har varit F99.
Jag har haft turen att få döma dom några
matcher i år och dom spelar riktigt bra fot-
boll. Ibland så har dom inte nått hela väg-
en fram, men spelet under vägen är bitvis
otroligt. Dom kombinerar långbollar och
kortpassningsspel men framför allt har
dom ett tålamod i spelet och försöker verk-
ligen att spela bollen. Kul!

5-manna:

Här spelar F00 och F01. Det är kul att både
F00 och F01 är stora kullar, vilket gör att
det finns förhoppningar inför framtiden.
Fotbollsmässigt är tjejerna bra med.  Både
F00 och F01 har två lag i spel.

Pojkfotbollen

11-manna:

Här har vi rönt stora framgångar i år. P92
gick upp i division 3 till i år och faktiskt
rätt igenom densamma. Med otroligt bra
spel på våren men tyvärr sämre på hös-
ten, så lyckades dom trots allt vinna 3:an.
In i det sista så har kampen stått mellan
AIK, Viggbyholms IK och DSK, men när
vi vann sista och AIK brakförlorade så var
seriesegern hemma.

I P95-serierna har vi även där avancerat.
P95:1 kom till sist 4:a i sin serie men det
räcker för att ta steget upp till division 2.
Väldigt roligt med tanke på att det var det
stora målet för Calle (tränaren) och killar-

na. Dom har tränat seriöst under hela året
och kronan på verket blev segern över FC
Djursholm. 2:a-laget har kämpat på med
näbbar och klor och har blandat och gett
en del, men har efter en bra höst tagit sig
uppåt i tabellen.

Sen har vi haft två stycken 97-lag som har
spelat 11-manna ett år för tidigt. Dom har
inte haft det så lätt, det kan vara väldigt
stor skillnad fysiskt på ett år och det har
visat sig vara så. Men de har verkligen
fått känna på 11-manna, så dom har ett bra
försprång inför 2010. Båda lagen har vun-
nit matcher men framför allt har de känt att
de redan hänger med. Jag tror att det är
bra för utvecklingen i den åldern att få
komma upp stångas mot större och star-
kare. Det ger en tuffhet och snabbhet som
man har nytta av senare.

7-manna:

Om man tittar på serierna över lag så har
vi nästan alla lag från mitten och uppåt,
det finns något lag som släpar lite. Det är
ju fantastiskt med tanke på antalet lag vi
har i seriespel. Det vittnar om bra killar
men framför allt om engagerade ledare som
orkar hålla träningar, coacha flera lag och
det med en stor entusiasm. P99 är drygt 50
killar uppdelade på två träningsgrupper.
Där har dom tre lag vardera, d v s sex lag
endast på 99:orna. 98:orna kör tre lag och
97:orna kör tre lag plus två stycken 11-
manna lag. Många lag blir det…

5-manna:

Här spelar 00:or och 01:or, också två rik-
tigt stora kullar. Precis som på flicksidan
så är vi duktiga och P01 hade jag äran att
döma på Fotbollens dag. Som jag skrivit
förut så blev jag riktigt imponerad över
det jag fick se, både från motståndarna
Täby, och våra killar. Både P00 och P01
har fyra lag i spel.

Fotbollsskolan

I år har vi haft en ny konstellation på
tränarsidan: vi har haft en äldre huvudled-
are, två ledare födda -93 och fyra yngre
tränare. De yngre tränarna har tillfört lite
mer entusiasm än det vi kanske haft innan
och det har smittat av sig på killarna och
tjejerna.

Det har verkligen gått över förväntan, trän-
arna har fungerat väldigt bra med barnen.

Björn

Friidrott
Sommarsäsongen

Friidrottsverksamheten har som vanligt
haft en lägre intensitet under merparten
av sommarlovet. En del av våra aktiva har
dock deltagit i tävlingar runt om i landet
och med en hel del framgångar.

Vad gäller mästerskap är det åter veteran-
en Stefan Daberius som lyckats bäst: För-
eningens första (?) nordiska mästerskap
vanns i höjd M40 på VNM i Huddinge i
juni och han försvarade sedan sina guld
både i höjd och på 110 m häck på VSM i
Norrtälje i augusti. I augusti var det också
DM i åldersklasserna 15–19 inom ramen
för Huddingespelen. Hanna Lilja försvar-
ade där guldet i F17 stav.

I de yngre åldersklasserna finns inte mäst-
erskap på samma sätt, men det finns ändå
vissa tävlingar som drar till sig en betyd-
ande del av de bästa i Sverige. På Världs-
ungdomsspelen i Göteborg är startfälten
både stora och med mycket kvalificerad
topp.

DN-galan Youth i Stockholm koncentrerar
sig på toppen men är där väl så kvalificer-
ad. Det är därför väldigt glädjande med
årets fina placeringar av några av DSK:s
13-åringar.  William Levay tog en fantast-

William Levay 4 sekunder från mål och seger på Ullevi



isk dubbel i Göteborg med guld på både
600 m (1.36,17) och 1500 m (4.24,77). Han
följde sedan upp detta med en motsvar-
ande dubbelvinst i Stockholm på 600 m
(1.36,22) och 2000 m (5.10,40). I Stockholm
fick DSK dessutom ett tredje guld genom
Ylva Engdahl i F13 höjd som efter tre höj-
ningar av det egna klubbrekordet i ålders-
klassen stod som segrare med 1,60.

Medan det satts relativt få klubbrekord i
äldre klasser är också PF13 den med över-
lägset flest nya rekord under säsongen.
Utöver de båda redan omnämnda har även
Tobias Marshall-Heyman och Lina Ras-
musson bidragit till detta. Även i de yngre
klasserna har det satts mycket rekord med
Sebastian Ruthström, P12, som den flitig-
aste bland pojkarna och Vilma Jonsson,
F10, bland flickorna. För en aktuell lista
med alla rekord hänvisas till hemsidan.

Höjdhopp har länge varit en stark DSK-
gren och så fortsätter det att vara, även
om det just nu inte finns någon med gång-
bara seniorresultat. I övrigt fortsätter tren-
den från förra året med många bra resultat
på de längre löpdistanserna (600 m och
uppåt).

I de åldersklasser där det finns rikstäck-
ande statistik har DSK – när endast ett
fåtal arenatävlingar återstår – fyra repre-
sentanter bland de 20 bästa:  Hanna Lilja
(F17 stav),  Samantha Wikmark (F17 300 m
häck), William Levay  (P14 800 m och 2000
m) och Ylva Engdahl (P14 höjd). De båda
sistnämnda jämförs även med ett år äldre
aktiva.

Förra årets stora nyhet med sommarläger
sista veckan på sommarlovet upprepades
mycket framgångsrikt. Gabriel Thorsten-
son höll i trådarna även i år och ett stort
antal ungdomar fungerade som tränare för
de omkring 70 deltagarna mellan 7 och 12
år. Även i år gav detta ett stort antal nytill-

skott i den ordinarie träningsverksam-
heten.

Danderyds OS

Årets största begivenhet inom DSK fri-
idrott, Danderyds OS, arrangerades för
trettioåttonde gången den 12–13 septem-
ber.  Först och främst vill jag framföra ett
mycket stort tack till alla funktionärer och
speciellt till tävlingsledaren Per-Jonas
Trollsås. Det var något färre föräldrar
bland funktionärerna i år, vilket dock kom-
penserades av fler ungdomar.

Lika nödvändiga som funktionärerna är
dock de tävlande: närmare 700 barn mellan
9 och 12 år deltog i mestadels hyggligt
väder. Det viktigaste med Danderyds-OS
är bredden och möjligheten för alla (även
om man dyker upp oanmäld och i sista
stund) att vara med.

Tävlingsrekorden är efter alla år mycket
svårslagna men ändå sätts det nya varje
år. Denna gång var det sex stycken som
fick stryka på foten: På 800 m  av Vilma
Jonsson (F10) 2.49,22 och Andrea Kall-
ström (F11) 2.46,25, i höjd av Leonard
Kimby (P9) 1,27 och Elias Harrysson (P10)
1,35 och slutligen två rekord av Emma Hern-
marck (F12) 8,36 på 60 m respektive 4,67 i
längd.

Fem stycken trippelsegrare individuellt
blev det: Vilma Jonsson, Kyrkskolan (F10),
Johanna Wikström, Vasaskolan (F11),
Emma Hernmarck, Kevingeskolan (F12),
Leonard Kimby, Kyrkskolan (P9) och Mi-
les Holland, Stocksundsskolan (P12).

Stafetterna vanns av Eneby/Brage (8–9 år)
respektive Stocksundsskolan (10–12 år).
Aktivitetskampen vanns i år av Elevverket
mycket knappt före Baldersskolan medan
Kyrkskolan tog hem Skolkampen där man
räknar medaljpoäng.

Håkan Lilja, sektionsordförande

InnebandyInnebandyInnebandyInnebandyInnebandy
Innebandysäsongen inledd!

Både P94 och P96 har full poäng efter två
omgångar och jag börjar med att önska
dem fortsatt framgång! Dessvärre kan jag
inte härifrån se hur alla lag presterat, men
jag hoppas att till nästa gång hinna fråga
lagen hur det går.

Innebandyn är annars inne i förändring
och vi samarbetar mer än någonsin med
Enebybergs IF. Än så länge har detta fört
med sig positiva effekter, även om miss-
förstånd uppstått mellan lag ibland. Ett
gäng ungdomar med innebandyklubbor
går inte alltid att avgöra vilken förening
de spelar i om man inte frågar.

Jag vill också passa på och tacka de trän-
are och ledare vi har som fortsatte nu den-
na säsong och driver vidare världens rolig-
aste sport (med fotboll som tvåa). Samtid-
igt vill jag också välkomna in de nya tränar-
na som har en intressant säsong framför
sig. Första säsongen med ett lag har alltid
något extra.

Karl Hurtig, sektionsordförande

Jonas Riedel (innehavare av Danderyds OS-rekordet i P12 kula sedan 1977!) delar ut medaljer

Jubileums-
middag för
75-åringen

Med anledning av Danderyds
Sportklubbs 75-årsfirande

arrangerar vi en jubileums-
middag i klubblokalen i

anslutning till höstmötet den
5 november. Middagen följer
direkt efter vårt ordinarie
höstmöte som börjar 19.00.

Under middagen, som beräk-
nas börja 20.30, kommer ett
antal hedersutmärkelser till
förtjänta DSK:are att utdelas.
Vi bjuds också underhållning

med levande musik.

Som medlem har du möjlig-
het att anmäla dig och din
respektive till deltagande i

middagen.

Det kostar 250 kronor per
person och eftersom vi har
begränsat med plats är det
först till kvarn som gäller.

Anmäl till kansliet på telefon
08 - 755 58 98 eller mejla till

kansliet@danderydssk.se

Välkommen!
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Höstmöte 5 november
Danderyds Sportklubbs ordinarie höstmöte hålls torsdagen den
5 november klockan 19.00 i klubblokalen på Danderydsvallen.

På dagordningen står förutom procedurtekniska punkter:
! Val av ordförande i sektionsstyrelsen för fotboll
! Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för fotboll
! Val av ordförande i sektionsstyrelsen för friidrott
! Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för friidrott
! Kompletteringsval av en ledamot i huvudstyrelsen
! Information om det aktuella läget inom sektionerna
! Övriga ärenden
! Eventuella meddelanden

Välkomna!

Köp DSK:s jubileumströja!
Till föreningens 75-årsjubileum tog vi fram en speciell tröja

med tydlig anknytning till föreningens bildande 1934.
Den mycket fina hood-tröjan finns för beskådande på hemsidan och på kansliet.

Priset är 500 kr och tröjan finns i storlekarna XS-XXL,
på kansliet kan du prova vilken storlek du ska ha.

Helt klart något DSK:aren måste ha.


