Oktober 2006

Friidrott
Med Danderyds OS i färskt minne och en
anstormning av nya unga friidrottare har
det varit full fart på arenan vid Danderyds
gymnasium.
Det trettiofemte (!) Danderyds OS gick av
stapeln den 9–10 september. Den senarelagda skolstarten jämfört med ett par år
tillbaka gör att tiden för all administration
kring anmälningar och inmatning blir väldigt kort. Tävlingen har dock legat andra
helgen i september sedan 1998 (då vi hade
första helgen) och vi har alltid (med enstaka undantag) haft tur med vädret. I år
var det ju rena sommarvädret den aktuella
helgen.
Närmare 900 barn – mer än var tredje elev
– hade anmält sig och vi genomförde sammantaget nästan 3000 starter under de två
tävlingsdagarna. Värme och lite medvind
på sprintsträckorna bidrog till sju nya och
ett tangerat OS-rekord, samt att kafeteriaoch hamburgerförsäljningen blomstrade.

deryds OS är en folkfest som få liknande
aktiviteter i Sverige kan mäta sig med. Jag
vill här ta tillfället i akt att tacka samtliga
funktionärer, samt våra sponsorer, Rotary
Svitiod, AP Fastigheter, Bygganalys och
EFTAB, som stöttar med bidrag, administrativa tjänster, kopiering, lån av datorer
m m.
Väldigt många bra prestationer kunde noteras och av dem som tog hem flera medaljer har vi bland flickorna Amanda Stierngren, F8, med guld i höjd såväl som på 60
m och där hon också noterade två nya
Danderyds OS-rekord, Maria Ullberg, F9,
med två guld och ett brons, Lisette Lansryd, F11, med ett guld och två silver, samt
Emma Jacobsson, F12, med tre guld och
ett silver.

Intäkten från grillen och kafeterian är en
av få inkomstkällor och avgörande för
fortlevnaden av Danderyds OS, vilket jag
också påtalade i mitt invigningstal och
som medförde att några vänliga själar gav
extra dricks i kafeterian (tack!). Inköp av
alla medaljer och hyra av eltidtagning kostar en hel del pengar och vi har flera gånger
övervägt att ta betalt, men skulle hellre se
att detta finansierades på annat sätt.

Bland pojkarna bör nämnas Ian Wallgren,
P8, som tog två guld och ett silver, Sebastian Ruthström och Gustav Kramnäs, som
tillsammans tog hälften av medaljerna i P9
med tre guld, ett silver och ett brons för
Sebastian där två av segrarna också innebar nya Danderyds OS-rekord, respektive
ett guld, två silver och två brons för Gustav, Tobias Marshall-Heyman, P10, med två
guld och ett brons, Carl Dath och Christian von Koch, P11, med två guld respektive ett guld, två silver och ett brons, samt
Nils Hällestrand, P12, som kunde lägga
ytterligare tre guld och ett silver till de
många Danderyds OS-medaljer han har
från tidigare år.

Det ideella och oegennyttiga arbete som
alla ledare, ungdomar och föräldrar ställer
upp med inför och under tävlingen är
också en förutsättning för att hålla den
här fantastiska traditionen vid liv. Dan-

Totalt slogs sju och tangerades ett Danderyds OS-rekord, vilket är imponerande
med tanke på att de flesta resultaten efter
trettiofem års tävlande nu börjar bli riktigt
svårslagna. Utöver de ovan nämnda satte

Emma Hernemark nytt rekord för F9 på
60 m med 9,44, William Levay slog P10rekordet på 800 m med den utmärkta tiden
2.30,62! Och Robin Hådén också på 800 m
för P12 med 2.29,72. Jennifer Johansson
tangerade rekordet för F10 på 60 m med
9,15.
Mest aktiva skola blev för femte året i följd
Baldersskolan, där två tredjedelar av
eleverna deltog, men ytterligare tre skolor
deltog med över hälften av sina elever.
Bästa skola sett till resultatet blev i år
Kevingeskolan före Brageskolan och
Långängsskolan. Segrande skolor i stafetterna blev Enebybergslaget för lågstadiet och Brageskolan för mellanstadiet.
GRATTIS ALLIHOPA! (Hela resultatlistan
finns på DSK:s hemsida).
Nu tränar vi för fullt för inomhussäsongen. En av de sista utomhustävlingarna
var STH Cup den 23–24 september, där
DSK deltog med ett lag i respektive åldersklass; 11, 13 och 15 år. Det här är en kul
tävling mellan alla klubbar i Stockholms
län. Varje lag ska innehålla både tjejer och
killar som tävlar tillsammans. Från DSK
ställde ett stort antal ungdomar upp och
kämpade tappert. Totalt slogs 14 personliga rekord och femtonårslaget kom femma,
endast två futtiga poäng från tredjeplatsen. Bakom sig hade man t ex lagen från
Täby IS, Turebergs FK och Hässelby SK.
Vårt höstträningsläger i Eskilstuna är spikat till 10–12 november och kommer att göra
oss laddade och motiverade redan till den
första inomhustävlingen i slutet av november.
Robert Thorstenson, sektionsordförande
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Som du säkert läst i artiklar i dagspressen och kanske även sett på lokalteve
driver Danderyds SK Friidrott genom
undertecknad tillsammans med Olle
Hansson, sektionsordförande i friidrott i
Täby IS, ett projekt för att åstadkomma
en friidrottshall i Norrort.
Friidrotten växer kontinuerligt och de
tider som erbjuds i gymnastiksalarna i
Danderyd och Täby är tyvärr inte tillräckligt för att möta den stora efterfrågan. Dessutom behöver de äldre ungdomarna träna på riktigt underlag med spikskor, vilket för närvarande erbjuds endast på Bosön på Lidingö och i Sätra Friidrottshall på rimligt avstånd. Såväl Danderyds SK som Täby IS köper idag tid
på Bosön och i Sätrahallen och arrangerar körscheman med föräldrarna för att få
logistiken att fungera. En egen anläggning i Norrort skulle väsentligt förbättra
träningsförutsättningarna för ungdomar
i regionen och även kunna tillgodose
den kö av barn och ungdomar som idag
väntar på att få börja friidrotta.
Med stöd från Friidrottsförbundet har
DSK och Täby IS gemensamt tagit fram
ett förslag till disposition och utformning av en friidrottshall och presenterat
för den politiska ledningen i Danderyd.
Idén har fallit i god jord och kommunen
har under 2006 fattat beslut om detaljplan för en friidrottshall cirka 400 meter
norr om Danderyds gymnasium. Placeringen innebär goda kommunikationer
med buss och tåg, bra parkeringsmöjligheter i direkt närhet till E18, fina möjligheter till utvändig träning i anslutning
till hallen och ett läge mitt emellan Täby
Centrum och Mörby Centrum. Läget tilltalar således i hög grad även Täby IS,
som har uppvaktat sina politiker i Täby
kommun för att stötta projektet. Även
där har responsen varit positiv.
En friidrottshall är dock en stor investering – drygt 30 Mkr beräknas den att
kosta – varför även Turebergs FK och
Sollentuna kommun bjudits in i samarbetet. Tureberg har sedan tidigare, liksom
de flesta friidrottsföreningar i Norrort,
anmält intresse till att köpa tid i hallen.
Men vi måste få investeringskalkylen att
gå ihop också.
Efter flera möten med såväl politiker som
ledande tjänstemän i de berörda kommunerna har i september ett komplett för-

slag presenterats för Björn Alkeby, fritidschef i Danderyds kommun, och den
som av kommunledningarna utsetts till
projektsamordnare för de tre kommunerna. Förslaget bygger på att de tre kommunerna tillsammans ska svara för halva
kostnaden plus Danderyds bidrag att
upplåta mark vederlagsfritt. Den andra
halvan finansieras genom lån med kommunal borgen, eget kapital från Danderyds SK och Täby IS, ett löfte om bidrag
på 2 Mkr från Stockholms Idrottsförbund, samt sponsring. Med de här förutsättningarna har vi också en driftskalkyl
som går ihop.
För att klara insatsen till det egna kapitalet har Danderyds SK utöver terminsavgiften debiterat 600 kr per år och barn
under ett par säsonger. Det gör vi även
säsongen 2006–2007. Ytterligare kapital
måste dock till, och de som personligen
vill medverka till tillkomsten av den här
hallen erbjuds ”köpa” en eller flera av de
350 åskådarplatserna hallen kommer att
ha. Platsen kommer att få bidragsgivarens namn märkt med mässingsskylt. Företags- och egna skyltar blir andra sätt
att stödja projektet. En separat skrivelse
om detta kommer att skickas ut.
Möjligheten att kunna erbjuda kvalitativ
friidrottsträning under perfekta förhållanden här i Danderyd har varit en stark
drivkraft. Det som först bara var en dröm
börjar nu allt mer kännas som möjligt
och realistiskt. Om de återstående besluten faller på plats nu under hösten är
målet att kunna inviga den nya friidrottshallen lagom till inomhussäsongen 2007!
Robert Thorstenson

Ishockey
Ännu en säsong har kommit i gång. Redan i augusti startade verksamheten med
läger under 2 veckor i Toyotahallen, ca 150
barn och ungdomar tränade från morgon
till kväll under ledning av Joacim Nilsson
och övriga duktiga ledare. Förutsättningarna för en bra säsong är goda. Samtliga
lag har bra ledare och tränare, vilket talar
för en fortsatt god utveckling av verksamheten.
Den utveckling verksamheten haft de senaste åren vilar på tre grundstenar: bra tränare/ledare, stora spelartrupper med plats
för alla och god ekonomi. I takt med ekonomins utveckling kommer föreningen att
ta ett allt större ansvar för rekryteringen
av och ersättning till våra tränare, då dessa

är det viktigaste verktyget för spelarnas
och lagens utveckling samt styrningen
mot en allt enhetligare verksamhet.
Totalt sett har vi denna säsong lika många
spelare som förra säsongen, de största
ökningarna av spelartrupperna kan man
se i lag 93 samt hos flickorna. Flicklaget
har denna säsong ca 30 spelare vilket är
en avsevärd förstärkning jämfört med förra säsongen. Under försäsongen har de
flesta lagen deltagit i olika turneringar. Lag
94 var i början av september i Värmland
och deltog där med stor framgång i Resport Trophy. Laget slutade på 3:e plats, vilket får anses som en mycket stor framgång
då turneringen mönstrade de bästa 94-lagen i Sverige.
Samarbetet med Stocksunds IF har utvecklats vidare och vi kommer denna säsong
att ha gemensam representation i seriesystemet för lag 92 t o m A-lag. I skrivande
stund väntar vi bara på ett formellt godkännande från hockeyförbundet innan allt
är klart.
Jag är säker på att vi kommer att få uppleva en spännande säsong med både motgång och framgång på rinkarna i Stockholm. Jag vill här passa på och rikta ett
stort tack till alla ledare som lägger en stor
del av sin fridtid på att skapa en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
Anders Holm, sektionsordförande

Seniorfotbollen
Nu när serien går in i den absoluta slutspurten är A-laget i allra högsta grad inblandat. Laget ligger tvåa efter Djursholm
United och har en god chans att avancera
till division fyra nästa år. Andraplatsen var
med tre omgångar kvar att spela redan säkrad och det stora intresset ligger nu på
hur det går i de andra division 5-serierna i
Stockholm och hur sluttabellerna i division 3 ser ut. Om Stockholmslagen i division 3 sköter sig så att de ligger kvar, blir
det så att även de bästa tvåorna i division
5 går upp. I nuläget ligger vi på en avancemangsplats om än en mycket skör sådan, det är många pusselbitar som ska falla
på rätt plats för att ge oss ’rätt’ resultat.
Inom någon vecka vet vi svaret på denna
intressanta fråga.
Årets säsong har ju inneburit ett rejält
uppsving för laget som förra året befann
sig i en rejäl berg och dalbana där vi efter
halva serien låg på en stark andraplats,
för att sedan via nio raka förluster ta oss
rakt ner i bottenträsket. Först i sista om-

gången kunde vi säkra nytt kontrakt. Det
är mycket som förbättrats sedan förra året,
en av orsakerna som förra året höll på att
kosta oss division 5-platsen var att vi trots
många målchanser inte lyckades göra mål,
på hela förra året lyckades vi sparka/tåa/
nicka in 26 mål, nu ligger vi med två omgångar kvar att spela på 47 gjorda mål, en
fördubbling. Bästa målskyttar hitintills är
Stefan Bergsten på elva mål, följd av Tolga
Duran på åtta och Farhud Toofani på sju,
och då har vi ju matcher kvar att spela.
Till denna fördubbling kommer en halvering av antalet insläppta mål, detta är ju
vanligt, när laget får flyt och gör mål så
funkar försvarsspelet bättre och laget släpper in färre mål. Orsakerna är många, men
en som är viktig är att vi i år under nya
tränaren Christer Carlsson tränat betydligt hårdare under försäsong och säsong,
detta har gett resultat både i form av bättre

självförtroende och bättre ork i slutet av
matcherna.
Jag vill ta detta tillfälle i akt att tacka våra
ledare, tränarna Christer och hans asstränare Uffe Johnson (som även coachat
B-laget) tillsammans med Rune Målström
som skött allt det administrativa kring laget och matcherna. Nu kör vi vidare några
veckor till med bl a Stockholm Cup och
Nike Cup (inomhus) för att sedan ta rast,
vila och sedermera ta språng mot en ny
säsong (förhoppningsvis i division 4) i
januari igen.
Förhoppningsvis har vi ju en fotbollshall
att träna i från och med årsskiftet, om allt
går i lås står hallen på plats uppe vid
Danderyds gymnasium lagom till att det
nya året rings in. Vad som skett där under
sommaren och hösten är att hallgruppen
jobbat vidare men också drabbats av lite
motgång, t ex har vi fått flytta hallen några

meter för att det dök upp en bergknalle på
den plats vi fått oss anvisad för att bygga
hallen på. Vi har nu lovats hjälp av kommunen med att ordna detta och nu håller
vi på att anlita entreprenör för att utföra
arbetet, vi hoppas att det är klart under
vecka 41.
När hallen är klar kommer den att medföra
ett rejält lyft för vår verksamhet, både på
senior- och ungdomssidan, vi kommer att
få bättre möjligheter att träna under offseason, något vilket vi verkligen saknat. I
kommunens idrottshallar har ju fotbollen
knappt fått tillträde eftersom alla tider går
till inomhussporter och att träna ute med
snöyra och en massa minusgrader innebär ju att man måste förändra innehållet
eller ställa in träningar för att passa mot
vädret.
Daniel O'Konor

Förevigade ögonblick från Danderyds OS lördag och söndag 9 och 10 september

Amanda Stierngren, F8, med riktigt fighting face vinner 60 m före Cajsa Philipsson
och Ellinor Saltin

Gustaf Jouchims, P9, vinner 60 m före Gustav Kramnäs (utanför bilden) och
Sebastian Ruthström

Pristagarna i mellanstadiestafetten: Brageskolan, Kyrkskolan och Kevingeskolan

Pristagarna i lågstadiestafetten: Enebybergslaget, Kyrkskolan och Baldersskolan

B
Höstmöte 7 november
Danderyds Sportklubbs ordinarie höstmöte hålls tisdagen den
7 november klockan 19.30 i klubblokalen på Danderydsvallen.

På dagordningen står förutom procedurtekniska punkter:
z Val av ordförande i huvudstyrelsen
z Val av ordförande i sektionsstyrelsen för fotboll
z Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för fotboll
z Val av ordförande i sektionsstyrelsen för friidrott
z Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för friidrott
z Information om det aktuella läget inom sektionerna
z Information om hallsituationen i kommunen
z Beslut om extralån för fotbollshallen
z Information om mobiltelefonantenner på Danderydsvallen
z Övriga ärenden
z Eventuella meddelanden
Vi bjuder på smörgåstårta, öl och vatten, kaffe
Välkomna!
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