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När detta skrivs har utomhussäsongen
2013 avslutats och vi kan se tillbaka på
en fin säsong.
Inte minst vårt eget Danderyds OS 78
september blev lyckat och som i likhet
med de flesta Danderyds OS bjöds på fantastiskt väder och den nytillkomna glassförsäljningen uppskattades mycket. Denna tävling, som är en av Sveriges största
skoltävlingar, lockade som vanligt väldigt
många deltagare, nästan 600 skolbarn totalt! Många starka insatser gjordes, ibland
blev det rekord, medalj eller personligt rekord, men många som provade på friidrott
för första gången fokuserade på det viktigaste: att delta och ha kul!
Det är gratis att delta och många tog chansen att uppleva den positiva stämningen
som alltid finns under Danderyds OS. Våra
hårt jobbande funktionärer försökte på
alla sätt att skapa en rolig tävling. Den
42:a upplagan av tävlingen startade en
dimmig lördagsmorgon med traditionsenlig inmarsch, tal och nationalsång. Därefter skingrades dimman och Danderyds
gymnasiums idrottsplats flödade i sol hela
helgen, ta gärna en titt på alla bilder som
finns på DSK:s friidrotts hemsida.
Förutom stafetterna har Danderyds OS
två vandringspokaler:
Aktivitetskampen vinns av den skola som
har flest deltagare i förhållande till totalt
antal elever. Ösbyskolan vann i år igen
med fantastiska 74%! före Elevverket och
Svalnässkolan.
Skolkampen vinns av den skola som får
ihop flest medaljpoäng. Stocksundsskolan
vann före Brageskolan och Kyrkskolan.
Några veckor senare avslutades tävlingssäsongen med Lidingöloppet. I hårdast
tänkbara konkurrens vann vi två ungdomsklasser: Carolina Larson vann Flickor 11
och Saga Bolmgren Flickor 10. Saga hade

vid prisutdelningen sällskap av trean Sara
Fajerson och sexan Lovisa Ewerblad. Angående hur bra detta är är det enklast att
citera Ingemar Stenmark:
Hä löns int förklar för dem som int
begrip.
För 1314-åringarna avslutades säsongen
med Svealandsmästerskapen. Stockholms
Friidrottsförbund tar ut de ungdomar som
ska representera stadslaget och på mästerskapet ställs våra ungdomar mot de bästa
från Gästrikland (ja, trots att det ligger i
Norrland), Dalarna, Närke, Södermanland,
Uppland, Värmland, Gotland och Västmanland. Sex av våra ungdomar togs ut och
lyckades här vinna inte mindre än fyra
guld, vilket är rekordbra. Vinnarna var
Eleonora Olsmats (diskus), Vilma Jonsson
(800 m, 2000 m), Philip Ludwigs (längd).
På stora SM, som i år avgjordes i Borås,
deltog 20-åriga Anna Silvander. Hon kom

på en mycket fin femteplats på 800 m, tiden 2.10,82 var även nytt klubbrekord. Detta
är ett av de bästa DSK-resultaten på
mycket länge i Senior-SM-sammanhang.
Vid årets Junior- och Ungdoms-SM som
avgjordes i Västerås fick både Ylva
Engdahl och nämnda Anna kliva upp på
prispallen: Anna tog brons i K22 800 m
och Ylva silver i F17 höjd med 1,68. Vann
höjden med bred marginal (hoppade 1,74)
gjorde Emma Stenlöf från Västerås, nybliven mångkampssilvermedaljör från Ungdoms-VM. Vår Jacob Öman var också med.
Jacob satte personliga rekord både på P19
200 och 400 m, bra gjort! På 400 m räckte
detta till den sjunde bästa försökstiden,
men tyvärr har Arosvallen bara sex banor
runt om, vilket också styr antalet finalplatser när banorna ska vara skilda.
Till nästa säsong väljer dock både Anna
och Ylva att fortsätta sina karriärer i andra
föreningar.

Lidingöloppets Flickor 10-klass dominerades av DSK. Saga Blomgren etta, Sara Fajerson trea och
Lovisa Ewerblad sexa. Närmare 300 tjejer startade i klassen.

Anna går till IFK Lidingö. Där kommer hon
att träna med några av Sveriges bästa 800meterslöpare i Kai Abrahamssons träningsgrupp.
Ylva går till Spårvägens FK. Ylva har sedan två år tränat extra höjdhopp med Spårvägens tekniktränare Lech Nikitin, och det
faller sig nu naturligt att fortsätta elitsatsningen med Spårvägen i Lech Nikitins träningsgrupp. Ylva kommer dock att fortsätta
i DSK:s verksamhet genom sitt engagemang som ansvarig tränare för våra två
småbarnsgrupper på lördagarna.
Vi tackar Anna och Ylva för den långa tid
de tränat och tävlat för DSK och för de
utmärkta resultat de gjort och de goda föredömen de varit för våra yngre atleter.
Intresset i DSK för att träna och tävla i
veteranklasser har, liksom i landet i övrigt,
ökat på senare år. Vi har planer på att organisera detta mera. Om du är intresserad
av att prova på eller kanske att jobba som
tränare för våra veteraner kontakta Olof
Engdahl (o@engdahls.net).

Volleyboll

Nu är vi igång för femte året. Som vanligt
växer vi, och är nu ytterligare en träningsgrupp. Vi har nu pojkar och flickor i åldersspannet födda 0006 och en vuxengrupp.
Med fortsatt tillväxt är vi snart fler än 100.
Vill man börja spela så har vi fortfarande
plats i alla grupper.
Först en rapport från vårens fantastiska
avslutning av förra säsongen. Vår högtid
är Volley 2000-mästerskapen i Falköping i
maj. Turneringen avslutar säsongen och
samlar flera hundra lag från hela Sverige.
Roligt i år var att Norrland, som nästan
inte hade någon volleybollverksamhet
längre, nu dyker upp igen med flera klubbar. Med Kidsvolleyns hjälp expanderar
sporten fort. Kidsvolley är en spelform för
de yngsta där man även får fånga och kasta
bollen.

Följaktligen deltog rekordmånga DSK-are
på årets Veteran-SM som avgjordes i Gävle
och flera medaljer erövrades:
Kristina Trollsås (K50)  Guld i spjut
Karin Hanses (K50)  Silver i diskus
Angel Galán (M40)  Silver på 100 m och
200 m
Olof Engdahl (M55)  Brons på 200 m

I Volley 2000-mästerskapet ställde vi i år
upp med sex lag. Vi bodde i en idrottshall
tillsammans med våra grannar Sollentuna,
vilket var väldigt roligt. Resultaten blev
över förväntan, främst med en 4:e plats i
Flickor U13, där 77 lag deltog. Inte dåligt
för en så ny verksamhet och liten sektion.
Till nästa år är målet främst att få med fler
lag. Och med lite tur kanske även få en av
medaljerna i de fyra klasserna, flickor och
pojkar U13 och U15.

Nu laddar vi om inför inomhussäsongen
och fortsatt stor aktivitet både vad gäller
träning och tävling. I november är det till
exempel dags för det traditionella träningslägret i Norrköping och i december
åker alla tävlingssugna DSK-are till Göteborg och Julklappsjakten som är Sveriges
största inomhustävling för friidrottsungdomar.

I slutet av oktober anordnade vi för andra
gången skolmästerskap i Kidsvolley för
årskurs 3 i Danderyd. Sju skolor ställde
upp med 17 klasser och 34 lag och runt
350 spelare i den nya Mörbyhallen. Med
publik och lärare var vi över 400 i hallen,
vilket ledde till en väldigt hög stämning
med hejaramsor, applåder och glädjeutrop.
På tre timmar hann vi avverka 78 matcher.

Ludwig Jonsson

Vinnare, med bäst snitt vunna matcher,
blev Ekebyskolan följt av förra årets vinnare Vasaskolan och bronset gick till Kyrkskolan. Men den mest åtråvärda pokalen,
p g a dess storlek, Fair Play Cup, vann
Balderskolan. Det var många lyckliga barn
och ledare som lämnade hallen helt utmattade efter en intensiv förmiddag.

Eleonora Olsmats och Lovisa Ewerblad är
klubbens bästa kastare, tillsammans har de satt
inte mindre än nio klubbrekord under
utomhussäsongen. Eleonora är dessutom näst
bäst i Sverigestatistiken i diskus.

Sen har vi vår vuxenvolley, där vuxna,
definierade som alla som är äldre än 16,
kan komma och spela volleyboll. Även här
är nybörjare såväl som proffs välkomna.
Vi tränar lite teknik och spelar mycket
match. Volleyboll är ju en sport som lämpar sig synnerligen väl för mixed och blandade nivåer på spelare. Vi är numera ett stabilt gäng som spelar, men har plats för flera
deltagare.
Dominique Sjögren

Fotboll

Som vanligt vid den här tiden på året, oktobernovember, så är det en blandning
av lättnad och vemod man kan konstatera
att ännu en fotbollssäsong är till ända.
Hundratals timmar på dygnets alla dagar
och tider, känns det som, har vi tränare och
ledare lagt på våra barns fotboll under säsongen! Sena kvällar efter möten, träningar,
och matcher samt tidiga helgmornar för en
Sanktanmatch eller turnering någonstans
i bortre hörnet av Stor-Stockholm. Fotbollen är så intensiv nuförtiden så när oktober/november närmar sig är det många
ledare och föräldrar som drar en suck av
lättnad över att fotbollssäsongen går in i
den betydligt lugnare vinterperioden.
För inte så många år sedan tog fotbollen
ett längre vinteruppehåll på flera månader,
men sedan tillkomsten av inomhushallar
och konstgräsplaner går det nu alldeles utmärkt att bedriva fotboll året runt för de
lag som vill, vilket många av våra lag också
gör. Någon eller ett par veckor ledigt efter
höstsäsongen samt ett längre juluppehåll
på runt en månad brukar vara det normala.
För flera av våra lag hinner knappt säsongen avslutas innan den påbörjas igen.
Ena veckan avslutar man säsongen med
festligheter såsom fotbollsgalor för spelare, ledare och föräldrar för att någon
vecka därpå bjuda in till uppstartsmöten,
träningar och inomhuscuper inför säsongen 2014. Under decennier har fotbollsledare rynkat på pannan och förundrats över ishockeyns allt längre säsonger, idag är det lika många hockeyledare som tycker precis detsamma om
fotbollen.
Ur led är tiden tycker många föräldrar
som önskar att deras barn skulle hinna
med att kombinera fler sommar- och
vinteridrotter. Andra föräldrar tycker det
är bra och praktiskt att deras barn fokuserar på en idrott. Redan från 1012-årsåldern är det idag, på gott och ont,
många ungdomar som väljer bort en eller
flera idrotter för att tiden och engagemanget inte räcker till mer än just en
idrott. Många ungdomar (och deras föräldrar, som kommer ihåg hur det var på
det glada 70- och 80-talet) önskar att
barnen skulle kunna kombinera flera
idrotter, men samhällets och idrottsföreningarnas krav på resultat, oavsett
om det är i skolan eller i en idrott, samt
längre säsonger försvårar möjligheten
till att hinna med mer än en idrott från
mellanstadiet och uppåt.
Det finns idag troligen lika många goda
exempel på ungdomar som satsat på flera
idrotter upp till 1516-årsåldern och sed-

an lyckats nationellt eller internationellt
som på dem som tidigt specialiserat sig
på en idrott! Sven Tumba Johansson
lyckades på 50- och 60-talet att bli landslagsmässig i alla idrotter han utövade,
vilket omöjligt skulle fungera idag med
den allt tidigare specialiseringen. Ett mer
nutida exempel, som visar på att det fortfarande går att kombinera flera idrotter
på högsta nivå, är historien om de två
framgångsrika tvillingarna i Medelpad
vars far försökte förmå sina söners fotbolls- och hockeytränare att låta dem
välja fotbollen framför hockeyn då de,
enligt många, var mer lovande i fotboll
än i hockey som 1617-åringar. Hur det
gick? Killarna valde att satsa på hockey
och det är Vancouver, Tre kronor, Modo,
alla fans och förhoppningsvis även tvillingarna Sedins pappa mer än nöjd med
idag.
Glada och goda DSK-exempel på att det
går alldeles utmärkt att skynda långsamt
i DSK och ändå nå fotbollstoppen är
våra P95-killar, Frej Ersa Engberg och Jakob Glasberg som för ett par veckor sedan fick lyfta pokalen för sitt Djurgården
i JDM-finalen och under 2013 dessutom
varit uttagna till P18/P95-landslaget. Frej
lämnade DSK som 14-åring och Jakob
som 16-åring.
I DSK kommer vi även under 2014 att göra
vårt yttersta för att tillgodose alla våra
ungdomars önskemål och behov om att få
spela fotboll, oavsett om man bara satsar
på fotboll eller om man ägnar sig åt fler
idrotter.
Rekordår igen!
Hur som helst är vi i DSK fotboll mycket
glada över att även 2013 visar på många
rekordsiffror gällande antal medlemmar,
spelare, lag, årskullar, ledare och föräldraengagemang. Inte minst den mycket tyd-

liga trenden med ökande föräldraengagemang på och runt planerna och i respektive lagorganisation visar på att fotbollen
och DSK är på rätt väg.
Till alla föräldrar: Fortsätt med ert stöd och
engagemang för fotbollen och era barn, det
ger resultat på alla plan.
Tänkvärda ord och tips gällande fotboll
och utveckling inför 2014:
1. Glädje. Du kan byta de två övriga i
rangordning, men aldrig ta bort glädjen
som första prioritet.
2. Individuell utveckling. Har du bara
kul och trivs när du tränar eller spelar
match utvecklas du både som person
och fotbollspelare.
3. Resultat. För mig kommer det i tredje
hand. Man når alltid resultat om de två
första punkterna klaffar.
Du kanske känner igen ovanstående
tankar, tips och visioner? Förhoppningsvis håller även du med denne
fotbollsfilosof och tidigare storspelare
i landslaget. Han har lyckats med det
mesta både på och vid sidan av planen
och min personliga önskan inför 2014 är
att alla tränare och ledare inom DSK
anammar ovanstående visdomspunkter.
Svaret på vem denne fotbollsfilosof är
kommer längs ner i texten. Lycka till med
dina gissningar.
Lagen och årskullarna
Under året har vi haft rekordmånga årskullar och seniorlag i seriespel vilket är
mycket glädjande för fotbollsstyrelsen
och alla våra ledare. På herrsidan har vi
haft P05, P04, P03, P02, P01, P00, P99,
P98, P97, P96, P95, A-lag, B-lag, C-lag, Dlag samt veteranlag, fantastiskt. På damsidan har vi också rekordsiffror med: F05,
F04, F03, F02, F01, F00, F99 och damlag,
vilket känns lika fantastiskt.

Prisutdelning vid skolmästerskapen i kidsvolley. Foto: Jacob Birgersson.

Nya lag
Nu under hösten har också våra senaste
DSK-lag sett dagens ljus, F06 och P06.
Bägge dessa lag och lagorganisationer
har startat upp och kommit igång på ett
lovande sätt. De har redan hunnit med
föräldramöten, cuper, träningsmatcher
och lagaktiviteter vid sidan om träningar
förstås. Vinterträningen för bägge lagen
är redan inplanerad och igång, ur led är
tiden...
Extra glädjande är att det både på
föräldra- och ledarsidan återvänder några gamla DSK-profiler till Vallen, denna
gång dock inte som spelare.
Vi hälsar alla spelare, föräldrar och engagerade ledare i de bägge lagen mycket
välkomna in i den stora och trevliga
DSK-familjen.
På det sportsliga planet
Säsongen 2013 har på det resultatmässiga planet varit bra eller mycket bra för
många av våra lag, vilket är glädjande
för alla inblandade. Det går nu att mäta
resultat på många olika sätt så jämförelsen våra lag emellan kan inte bli helt rättvisande, olika nivåer och divisioner gör
det hela dessutom än svårare. Att det
inte finns några tabeller på 5- och 7mannanivå gör heller inte saken enklare,
men sammanfattningsvis är det stora
flertalet DSK-lag mer nöjda än missnöjda
med 2013 års säsong och det är givetvis
det viktigaste med all idrottsutövning.
A-laget, herrar
En tabell ljuger sällan och utgår man från
den parametern så kan vi meddela att
vårt representationslag på herrsidan, Alaget, lyckades med en smått historisk
bedrift när man som bästa 4:a (i de tre
division 5-serierna) blev uppflyttat till
division 4. Målsättningen för A-laget har
hela säsongen varit att återvända upp
till division 4, men att en fjärdeplats
skulle räcka till avancemang var det inte
någon (mer än lagledare Rune Målström)
som kunde tro var möjligt. Uppflyttningen blev möjlig då rätt lag
(Stockholmslag) höll sig kvar i division 3
samtidigt som lagen från Uppland åkte
ner i fyran och det i sin tur öppnade upp
för fler uppflyttningar än vanligt från division 5 till division 4. Ett stort grattis
skickar vi till tränaren David Bergqvist,
lagledaren Rune Målström och alla våra
stolta A-lagskillar.
A-laget, damer
Damlaget hade tabellmässigt ett tufft år,
men fortsätter att utvecklas åt rätt håll och
tar för varje år in på de övriga lagen i
serien. Till kommande säsong kommer
damerna att få än mer hjälp av våra duktiga

F99:or och det ska bli mycket spännande
att följa lagets vidare utveckling såväl på
planen som i tabellen. Ett stort tack till
tränare Björn Axelsson, lagledare Anders
Silver samt alla våra duktiga dam- och F99spelare. Ett extra tack även till Daniel
Gannås och Thomas Jernelo som på ett
förtjänstfullt sätt lotsat fram sina 99:or hela
vägen till damlaget.
P95-laget
Helt respektlöst och överlägset lekte
vårt lovande P95-lag hem sin serieseger i
division 2A!
10 matcher, 10 segrar, en målskillnad på
5114 och 16 poäng före 2:an i tabellen
säger allt om lagets överlägsenhet 2013.
Till 2014 kommer P95 tillsammans med
P96 att utgöra vårt U19-lag med rätt att
utmana om platser i A-truppen. En dryg
handfull P95:or har redan prövat på och
spelat med A-laget under 2013, några redan 2012, och kommer kommande säsong att konkurrera med rutinerade seniorer. Ledare som har bidragit till framgången är tränare David Bergqvist samt
lagledarna Mikael Forslund och Jonas
Åkerström. Jonas har nu följt sina killar i 12 säsonger och är mer än någon
annan den som bidragit mest till lagets
framgångar.
P96-laget (division 2) kunde inte upprepa sin mycket framgångsrika fjolårssäsong, men är precis som P95 en mycket duktig och lovande årskull som U19laget och våra seniorlag kommer att ha
stor nytta av redan under 2014. Flera av
killarna har under 2013 tränat med A-laget och målvakten, Peter Stahl, har fått
göra sin A-lagsdebut. Under 2014 kommer ytterligare killar i laget att ta steget
upp och få prova på att träna och spela
med A-laget. Stort tack till tränarna
Saman Almasy och Yassin Chebbi.
P97-laget, som började 2013 med att dra
sig ur Sanktan ett par veckor innan deadline p g a av för få spelare, gjorde en lika
fantastisk som snabb uppryckning och
nystart och återanmälde laget bara ett par
veckor senare. Killarna placerade sig på
en finfin 2:a plats i division 3, bara två
poäng bakom seriesegraren BP. Laget har
under året tränats av Mikael Blommé, som
glädjande nog återvänt till laget efter några
års frånvaro.
När det gäller våra ungdomslag 1998
2005 finns det givetvis oerhört mycket att
lyfta fram, men allt detta ryms inte i ett nummer av DSK-aktuellt. Varje lag och organisation är värda varsin sida i DSK-aktuellt
för det ni gör för våra ungdomar och DSK
som förening. Ska vi lyfta fram några enskilda händelser så är Joel Hansens (P98)
utveckling och framgångar på fotbolls-

planen under 2013 en sådan. Förutom spel
i sitt 98-lag, har han under säsongen även
spelat matcher med 97:or  95:or samt fått
göra sin A-lagsdebut, som 15-åring! Vi hoppas att Joels framfart och utveckling på
planen kommer att inspirera andra spelare
i samma ålder och inte minst killarna i vårt
duktiga P99-lag till kommande säsong. När
det gäller just våra 99:or, såväl pojkar som
flickor, så verkar de vara en mycket god
årgång fotbollsspelare. Hela 8 spelare ur
denna årskull blev uttagna till distriktsträning i år! Mycket glädjande och hedrande för spelarna, men också för tränarna
och ledarna i F99 och P99. Ett stort grattis
sänder vi till er.
Vi hoppas nu att dessa framgångar och
uttagningar kommer att inspirera kommande årskullar.
Något annat att lyfta fram (har gjort det i
ett tidigare stycke) är F99-laget som på
ett förtjänstfullt sätt kombinerat spel i
99-serien med spel i damlaget, mycket
imponerande.
Ett annat mycket banbrytande exempel
jag vill lyfta fram är flickcupen, Carnegie
Girls Challenge, som arrangerades på
Danderydsvallen av F99, F00 och F01
tillsammans med DSK:s nya storsponsor
på dam- och flicksidan, Carnegie. Cupen
och samarbetet med Carnegie gäller över
tre säsonger, men kan om bägge parter
är nöjda förlängas ytterligare och det
ska vi givetvis se till. DSK, genom damoch flicksektionen, är mycket glada och
stolta över cupen och det fina samarbetet med Carnegie.
Stort tack till alla ledare och föräldrar i
F99, F00 och F01 samt ett extra tack till
Oskar Ekman (F01 och P04) som varit initiativtagare till samarbetet med Carnegie.
Till våren planeras det nu för en uppföljare, men denna gång för våra pojklag.
Har du tips på något företag, som på ett
liknande sätt som Carnegie vill gå in och
namnge cupen och samtidigt sponsra
DSK:s pojklag, är du mer än välkommen
att höra av dig till undertecknad.
Björn Axelsson har slutat
Efter sju år som fotbollskonsulent i DSK
tackade Björn Axelsson för sig  för den
här gången, kanske ska tilläggas  och
återgår till sin gamla arbetsgivare och
sitt tidigare arbete som fritidspedagog
på Vasaskolan i Djursholm. Björne är en
av dem som betytt mest för DSK:s uppryckning och utveckling som fotbollsförening under 2000-talet och vi är
mycket tacksamma för de år, all tid, all
energi, all kunskap och inte minst det
stora DSK-hjärtat Björne har bidragit
med nere på Danderydsvallen under

mornar, dagar och kvällar dessa år. Då
Björne är tränare för dam- och F99-laget
kommer han inte att lämna oss helt, vilket vi är mycket glada över.
Ett stort och varmt tack från hela DSK
vill vi skicka till Björne!
Ny fotbollskonsulent
Vill härmed passa på att hälsa vår nye
fotbollskonsulent, Jarmo Spiik, välkommen. I det vakuum som uppstod efter
Björne fann vi en tillfällig ersättare på
Vallen i tränaren, ledaren och föräldern
Jarmo. Jarmo, som har flera barn i DSK
och varit engagerad i framförallt P97 och
P02, har dessutom tidigare suttit med i
fotbollsstyrelsen och är därför väl insatt
i DSK och dess organisation.
Avslutningsvis vill jag passa på att
tacka alla spelare, föräldrar, tränare, ledare, styrelseledamöter, konsulenter och
vaktmästare för era insatser på och runt
fotbollsplanen under säsongen 2013.
Ni gör alla stor skillnad och tack vare era
personliga bidrag och stora entusiasm
till DSK och våra ungdomar så ser framtiden mer än ljus och hoppfull ut.
Svar: Fotbollsfilosofen är ingen mindre
än VM-hjälten från 1994, Jonas Thern.
Johan Lindholm, sektionsordförande

Tränarens syn
på säsongen
A-laget
Vår målsättning var att bli topp tre i serien och vara med i kampen om uppflyttning.Vi gick bra i Stockholm Cup under våren, men skadorna började hopa
sig. Egentligen inget vi kunde ha förebyggt, utan mycket slump och otur. Kanske kunde vi lagt in lite mer schemalagd
rörlighet, kanske skulle några ha uppsökt t ex naprapat och fått vägledning
tidigare. Dessutom så händer livet, med
andra ord spelarnas jobb, bröllop, resor
med mera. Allt detta gjorde att vi var
tunna till antalet på match och träning.
Vi hade därför svårt att under året förbereda oss på träning för match.
Vi spelade endast en match under 2013
med en intakt trupp, en match på 22
matcher blev spelare i truppen petade.
Den matchen körde vi i princip över FF
Täby City, ett Täby City som kom före
oss i tabellen.
Besvikelsen efter sista omgången över
missad uppflyttning var stor, men några
veckor senare kom beskedet att vi till
stor glädje hos grabbarna fick den sista
platsen i division 4 år 2014. De förtjänar

det som de kämpat på under året trots
alla skador och dylikt.
Vi måste nu jobba långsiktigt i sektionen, utöka ledarstaben i seniorlaget och
även bredda truppen både med egna
juniorer och gärna med någon stark spelare utifrån. Fortsätta det arbetet vi påbörjat med bra kontakt mellan seniorerna
och de äldsta juniorerna. Hjälpa juniorerna att utvecklas genom medverkan på
träningar och få speltid i seniorlag.
I år har Kristoffer Khazeni och Robin Kallström från 95:orna i princip flyttats upp,
liksom Peter Stahl från 96:orna.
Nu i vinter hoppas vi på att flytta upp fler.
Namn som vi hoppas på är Samuel Holmberg, Adrian Danielsson och Christopher
Qureshi och 98:an Joel Hansen bara för
att nämna några.
95:orna
Vi inledde året med målsättningen att vinna
serien, gå till minst kvartsfinal i slutspelet
och slussa upp minst tre spelare till seniorlaget.
Vårens första träningsmatcher var mot division 6-lag. Vi spelade jämnt, till och med
var bättre än alla lag vi möte, vi vann någon match. Och grabbarna fick ett hum
om vad som seniorfotboll är. Träningarna

gick under 2012 mycket ut på att höja den
tekniska kunskapen och under 2013 höja
spelförståelsen, att minimera misstag.
Under augusti och september gav allt jobb
resultat och vi krossade allt motstånd i
serien. Lag som vi var jämna med och ofta
förlorade mot 2012, spelade vi nu ut efter
noter.
I några matcher tog vi av spelare och spelade med 9 man i andra halvlek. Och ändå
utökade vi ledningen från t ex 41 till 71.
Vi vann serien utan en förlust, men fick en
mardrömslottning i slutspelet. Vi lyckades
slå BP:s U19-lag, men i kvartsfinalen förlorade vi mot totalsegrande Vasalunds IF.
Vi snittade mer än 8 spelare som var 17 år
eller yngre per match i B-laget .
Och förutom Carl Jedvall och Alexander
Ahlgren, som redan var uppflyttade i
seniorverksamheten så klev Kristoffer
Khazeni och halvt Robin Kallström upp.
Adrian Danielsson, Filip Lundquist och
Samuel Holmberg blev också uttagna till
flera matcher.
Vi nådde med andra ord vår målsättning
som var högt ställd. Men vi arbetade långsiktigt från oktober 2012, för att nå dit vi
ville.
David Bergqvist, tränare

Carnegie Girls
Challenge
Carnegie Girls Challenge är en nystartad
cup som kommer att spelas årligen på
Danderydsvallen. Den 5 oktober spelades
den första upplagan på såväl natur- som
konstgräs. 16 lag gjorde upp om tre bucklor i lika många åldersklasser, F99, F00 och
F01.
Damfotbollens nya sponsor, Carnegie Privatbank, ställde upp med personal, bucklor och presenter till alla tjejer!
Tanken med cupen är att man ska få testa
spel på nio- och elvamanna året innan
seriespelet tar klivet upp på större plan.
F01 gjorde därmed sin första cup på niomanna och F00 sin första på elvamanna.
Under dagen spelades 22 matcher. Det
blev många minnesvärde matcher där finalen i F00 mellan Täby FK och AIK var
den mest dramatiska där straffsparkar fick
avgöra. Hela Vallen stannade upp och
publiken strömmade till för att se det spännande straffsparksavgörandet.
Ett stort tack till alla tjejer, ledare, domare,
föräldrar och sponsorer som hjälpte till att
göra denna premiärcup till en succé.
Oskar Ekman

Medlemsavgifter
DSK har sedan en tid övergått till ett nytt system, Sportnik, för att administrera
medlems- och deltagaravgifterna för föreningens verksamheter. Sportnik är
webbaserat och förhoppningen är att samtliga medlemmar ska ha en aktuell
mejladress registrerad för att förenkla vår kommunikation. Därför ber vi er
som fick medlemsavgiftsfakturan på papper att meddela oss er mejladress till
kansliet@danderydssk.se
På Sportnik kan man bl a se sitt aktuella saldo, tyvärr är det fortfarande många
som inte betalt årets medlemsavgift. Under december kommer alla som inte
betalt sina medlemsavgifter få en påminnelse hem i brevlådan, vi ber er då att
snabbt betala in den lilla pengen (150 kr).
Alla aktiva deltagares medlemsavgift betalas via sektionsavgiften medan de
som är stödjande debiteras sin avgift separat. Avgiften för stödjande medlemmar är naturligtvis frivillig men vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill stödja
den verksamhet som föreningen bedriver.

B
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Rapport från årsmötet
Årsmötet 2013 hölls den 25 april i klubblokalen på Danderydsvallen. På dagordningen stod framför allt val av
ledamöter i huvudstyrelsen samt val av sektionsstyrelser.
Efter årsmötet har huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna följande utseende:
HUVUDSTYRELSEN
Ordförande
Vice ordförande
Kassör (adjungerad)
Sekreterare
Övriga ledamöter

Hedersordförande
Hedersledamot

Anders Holm
Johan Lindholm
Daniel O'Konor
Börje Åberg
Fredrik Bergström
Olof Engdahl
Magnus Robertson
Dominique Sjögren
Helena Sundborg
Björn Eklöf
Tom Wiel-Berggren
Hans Hjort

FOTBOLLSSTYRELSEN
Ordförande
Johan Lindholm
Övriga ledamöter
Johan Bark
Thomas Björn
Mikael Blommé
Daniel Gannås
Bengt Jansson
Niclas Lindgren
Magnus Robertson
Philip Runsiö
Jonas Wahlberg
Jonas Åkerström
INNEBANDYSTYRELSEN
Ordförande
Stefan Högberg
Övriga ledamöter
Anders Almgren
Maria Davidsson
Karl Hurtig
Erik Rylander
Jonas Wingqvist
VOLLEYBOLLSTYRELSEN
Ordförande
Dominique Sjögren
Övriga ledamöter
Fredrik Bergström
Johan Malm

FRIIDROTTSSTYRELSEN
Ordförande
Olof Engdahl
Övriga ledamöter
Jan Berneryd
Ludwig Jonsson
Helena Larson
Thomas Stjerngren
Per-Jonas Trollsås

På dagordningen stod även val av revisorer och valberedning:
REVISORER
Ordinarie

Jonas Nygren
Mårten Wall

VALBEREDNING
Ordförande
Vakant
Övriga ledamöter
Karl Hurtig
Johan Lindholm
Dominique Sjögren
Per-Jonas Trollsås

Vid årsmötet uppmärksammades följande ledare och idrottare
genom utdelning från våra fonder:
Börje Åbergs Stipendiestiftelse utdelade två stipendier. Årets
stipendiater var friidrottsledaren Ludwig Jonsson som fick 7.000 kr
och fotbollsledaren Hans Åhlin som fick 3.000 kr.
Ur Göran Nyströms Minnesfond tilldelades fotbollsmålvakten
Hampus Södergren 1.000 kr.
Från Emilie OKonors fond utdelades 1.000 kr till friidrottaren Anna
Silvander.
Ur DSK-fonden tilldelades deltagarna i stafettlaget på 3×800 m F19
Malin Trollsås, Hedvig Wolf och Anna Silvander 500 kr var.
Supporterföreningen Gamla DSK:ares ledarstipendium på 1.000 kr
gick till fotbollsledaren Thomas Jernelo.
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