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Är Danderyd
en bra idrottskommun?
Leibniz har svar på frågan
Självklart är Danderyd en bra idrottskommun! Jag har fakta i målet, lyssna nu!
 I vår till ytan lilla kommun har alla barn
och ungdomar nära till en idrottsplats, vi
har en idrottsplats i varje kommundel
samt bra med inomhuslokaler. Jättebra
och viktigt med närhet till anläggningar,
speciellt i yngre åldrar.
 Vi har jämfört med andra kommuner
väldigt mycket anläggningar per invånare.
 Antalet ungdomar som idrottar i Danderyd är mycket högt, här ligger vi i topp
i Stockholm. Vidare är aktivitetsnivån hos
våra idrottande ungdomar hög. Så är det
självklart bara om det finns bra yttre förutsättningar och bra föreningar
 Att föreningarna får finansiera konstgräs, tennishallar, ishallar etc är inget
problem. Med denna modell säkerställs
det faktiska behovet som idrotten har,
inte det som våra politiker tror behövs.
Den kostnad som föreningarna har för
sina investeringar i form av räntor, underhåll etc innebär ingen extra kostnad för
våra idrottande ungdomar. Hade kommunen finansierat och genomfört dessa projekt hade ändå denna kostnad behövt
bäras av de aktiva.
 Att ledarna lägger gratistid på frågor
som konstgräs, avbetalningsplaner etc är
bra, då blir det totalt sett lägre avgifter
för våra aktiva. Hade detta skett i kommunal regi hade våra kostnader blivit
högre.
 Att vi ur ett anläggningsperspektiv
helt saknar förutsättningar att bedriva
senior- och delvis aven juniorverksamhet
på hög nivå är inget problem, det viktigaste är att vi har bra verksamhet för

våra barn och ungdomar. Senioridrott på
högre har inget värde för vare sig kommunen eller dess invånare. Titta bara på
Leksand, vill inte ha besök av SVT. Nej,
det är bra som det är.
Vi lever i den bästa av idrottsvärldar

Voltaire är mer tveksam
Nog är mycket bra men jag tycker nog att
det finns områden att fundera på, eller vad
säger ni?
 Föreningarna i Danderyd har dragit på
sig skulder i storleksklassen 40 miljoner
kr. Vilka vill sitta i en styrelse med ansvar
för stora balansräkningar och tillhörande
ekonomiskt ansvar ?
 Det är nog bra att idrottens behov påverkar var och vad som investeras, det kan
också vara sant att idrottens kostnader
inte påverkas i stort av vem som finansierar investeringarna. Men är det vettigt att
idrottsrörelsen i Danderyd lägger en stor
del av sin tid på projektering, genomförande och drift av investeringar i idrottsanläggningar? Idrottsföreningarna har de
senste åren lagt ner tusentals timmar på
sina anläggningar, tid som i stället skulle
kunna läggas på att utveckla idrottsverksamheten till något än bättre än vad den
är idag.
 Det ekonomiskt stora ansvar som föreningarna har skapar tyvärr en situation
där man mer eller mindre aktivt slåss om
våra ungdomars medlemsskap, vi slåss om
samma ungdomar och behöver alla så
många som möjligt för att säkra föreningens ekonomi. Det är allt viktigare att se om
sitt eget hus även om det kan få konsekvenser för andra föreningar i kommunen
och idrotten i stort.
 Att vi har många anläggningar är jättebra, tyvärr räcker vare sig kommunens eller föreningarnas medel till att skapa bra
idrottsplatser, det blir mellanmjölk av
allting. Parkeringsproblem, ont om toaletter, gemensamma duschar för killar och

tjejer, dåliga förutsättningar för fysträning,
anläggningar ej godkända för verksamhet
på högre nivå osv. Med dessa yttre förutsättningar kommer vi nog aldrig att kunna
utveckla junior- och seniorverksamhet till
en högre nivå. Jag vill att Danderyd ska
bli en idrottskommun som man talar om i
Sverige, en kommun som jag kan vara stolt
över, både ur bredd- och spetsperspektiv.
 Att vi har bra idrottsverksamhet i kommunen är klart, detta trots de dåliga förutsättningarna. All heder till våra engagerade ledare och föräldrar.
Det är väl talat, men låt oss nu odla vår
idrottsverksamhet
Båda tänkarna har säkert delvis rätt, vad
tycker du?
Anders Holm, klubbordförande

Höstmötet

Vid DSK:s ordinarie höstmöte, som hölls
den 8 november i klubblokalen, stod på
dagordningen val av sektionsstyrelser i
fotboll och friidrott samt ett förslag om att
avskaffa höstmötet.
Fotbollssektionens ordförande Johan
Lindholm omvaldes, liksom styrelseledamöterna Johan Bark, Daniel Gannås,
Niclas Lindgren, Magnus Robertson,
Philip Runsiö, Jarmo Spiik, Jonas Wahlberg och Jonas Åkerström. Hans Andersson, Anna Björnstad och Anna-Karin
Neikter hade avböjt omval. Till nya styrelseledamöter invaldes Thomas Björn,
Mikael Blommé och Bengt Jansson.
Friidrottssektionens ordförande Olof
Engdahl omvaldes, liksom styrelseledamöterna Jan Berneryd, Ludwig Jonsson,
Helena Larson, Thomas Stjerngren och
Per-Jonas Trollsås.
Mötet beslöt att höstmötet ska avskaffas.
Det innebär att sektionsstyrelserna för fotboll och friidrott i fortsättningen väljs vid
årsmötet, liksom övriga sektionsstyrelser.
Höstmötet har funnits sedan 1955.

Föreslå
stipendiater!

Förslag på stipendiater, med motivering,
lämnas till Danderyds SK, kansliet. Beslutade stipendier delas ut vid årsmötet.

Göran Nyströms
minnesfond

Göran Nyströms Minnesfond bildades i
samband med Göran Nyströms bortgång
1989, som ett uttryck för Görans engagemang inom Danderyds SK och idrotten.
Ett årligt stipendium om 1.000 kronor delas ut till barn/ungdom inom DSK:s friidrott
eller fotboll. Huvudstyrelsen fattar beslut
om stipendiat.

Börje Åbergs
Stipendiestiftelse
Börje Åberg, Danderyds SK:s mångårige
sekreterare och arkivarie, har skänkt pengar
till stiftelsen med hans namn.
Stiftelsen, som bildades 1998, ska ge stipendier för framstående ledar- och idrottsinsatser inom Danderyds SK. Stipendier
kan årligen ges med årets avkastning plus
maximalt 5 % av kapitalet.
Ett råd bestående av klubbens ordförande,
sektionsordförandena och Börje Åberg,
fattar beslut om stipendiater.

DSK-fonden

DSK-fonden instiftades 2004 av Supporterföreningen Gamla DSK:are, som
också har skänkt startkapitalet, 15.000
kronor. Ett årligt stipendium kan utdelas
till idrottsutövande ungdom eller till speciell verksamhet som sker utöver det vanliga inom klubben. Huvudstyrelsen fattar
beslut om stipendiat.

Emilie O'Konors fond

2006 avsatte styrelsen 15.000 kronor till
en fond som årligen ska dela ut ett stip-

endium till en aktiv idrottsflicka inom
Danderyds SK.
Fonden har fått sitt namn för att hedra
Emilie OKonor, som blev olympisk silvermedaljör med Damkronorna i Turin 2006.
Emilie började sin ishockeykarriär i DSK.
Beslut om stipendiat fattas av en fondstyrelse bestående av DSK:s ordförande,
vice ordförande och Emilie OKonor.

Friidrott

Friidrott är numera nästan lika mycket en
inom- som utomhussport. Friidrottarna i
DSK förberedde sig traditionsenligt inför
inomhussäsongen med ett höstläger i november som detta år gick till Norrköping
och den fina Stadium Arena. Närmare 40
aktiva och 10 ledare deltog vilket innebar
deltagarrekord.
Ett annat bevis på DSK friidrotts all-timehigh är placeringen på friidrottsförbundets klubbranking. Varje år sammanställer
alltså Svenska Friidrottsförbundet en lista
över hur bra det gått för klubbarna på basis
av insatserna på SM för seniorer, juniorer
och ungdomar. I år hade vi klättrat till en
47:e plats, vilket är bästa placeringen på
2000-talet och första topp-50-placeringen.Totalt var det i år 162 föreningar med
på listan, alla med minst en topp-6-placering på SM, JSM eller USM utomhus.
En annan rolig nyhet var att vår fantastiske tränare Per-Jonas Trollsås av
Stockholms Friidrottsförbund utsågs till
Årets ungdomsledare 2012. Det är
stort, även om det är förstås var väldigt
välförtjänt. Priset delades ut på Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte den 4
december. Verkliga beundrare av Per-Jonas kan gå in på vår hemsida för att där
ta del av en film där han mottar priset.
Filmen har länge skuggat Gangnam-videon bland de mest sedda på YouTube.

Per-Jonas Trollsås flankerad av de lovande åttaåringarna
Markus Brodin och Alexander Ludwigs

När tävlingssäsongen nu hunnit drygt
halvvägs står det klart att den genomtänkta träning som bedrivs av alla duktiga DSK-tränare verkligen ger resultat,
mängder av nya klubbrekord har slagits.
Här listas alla ungdomar som hittills slagit rekord denna säsongen:
Markus Brodin P9, 60 m
Philip Ludwigs P13, 60 m
Olof Silvander P14, 1000 m
Hannes Axell P16, 300 m, 60 m häck,
kula, sjukamp
Gustav Kramnäs P16, 800 m
Alex Ander P16, 1500 m
Sebastian Ruthström P16, stav
Jacob Öman P18, 60 m, 400 m
Saga Bolmgren F10, 200 m, 400 m,
600 m, 800 m, 40 m häck
Lovisa Ewerblad F10, höjd, kula
Sara Fajerson F10, längd
Hanna Bäckman F11, 200 m
Carolina Larson F11, 800 m
Saga Berneryd F14, 200 m
Vilma Jonsson F14, 800 m, 1000 m,
1500 m, 3000 m
Eleonora Olsmats F14, kula, vikt
Linnea Sundman F17, 300 m
Ylva Engdahl F17, höjd
Malin Trollsås K22, 60 m, 200 m, 400 m
Anna Silvander K22, 800 m, 1500 m
Imponerande, eller hur?
DSK förfogar även över mer rutinerade
atleter, inte mindre än sex veteraner deltog i årets Veteran-DM inomhus i Sätrahallen. Vår nye medlem Angel Galán,
som sprungit på elitnivå i Kuba när han
var ung, vann här både M40 60 m och
200 m på mycket fina tider. Friidrottssektionens ordförande Olof Engdahl
gjorde debut i veteransammanhang med
ett osannolikt bra facit: Guld på både 60
och 200 m i 55-årsklassen  vilket föredöme!
På seniorsidan fortsätter Malin Trollsås
och Anna Silvander att visa att de tillhör

Sara Bolmgren, Lovisa Ewerblad och Sara Fajerson dominerade
Hammarbyspelens mångkamp

de bästa i Sverige och det ska bli mycket
spännande att se vad tjejerna kan prestera på kommande SM-tävlingar, Malin
på 400 m och Anna på 800 m.
Ytterligare ett bevis på att framtiden ser
så ljus ut för DSK friidrott att solglasögon kommer att behövas fick vi på den
stora inomhustävlingen Hammarbyspelen. Här fanns de absolut största startfälten i mångkampen för 10-åringar (årgång 2003). Räknar man ihop pojkarna
och flickorna så var det ett tresiffrigt antal barn som ställde upp, fyra av dessa
från DSK. Efter en hel dags tävlande, när
de fyra grenarna 40 m häck, längdhopp,
kula och 400 m var avklarade och placeringarna räknades ut visade det sig att
det blev storslam för DSK. Bland tjejerna
vann Lovisa Ewerblad, tätt följd av Saga
Bolmgren och Sara Fajerson, det vill
säga bara DSK på prispallen. Bäst av
alla killar var Vidar Engström. Osannolikt bra!
Vill ni läsa mer om till exempel genomförda
tävlingar eller hur våra atleter ligger till på
Sverigestatistiken rekommenderas friidrottssektionens hemsida.
Till sist, kom ihåg det anrika Danderydsloppet som av tradition arrangeras den 1
maj varje år och har klasser för både barn,
ungdomar och vuxna. Tävlingsdistansen
för vuxna är 10 km, men det finns även
motionsklasser för vuxna på både 5 km
och 10 km. Barn och ungdomar springer
kortare sträckor, se mer information på
www.danderydsloppet.se.
Notera även att webbanmälan nu är öppen. En anmälan till Danderydsloppet är
den perfekta moroten för att komma igång
med löpträningen efter den långa vintern!
Ludwig Jonsson

Volleyboll
Den 29 januari anordnade DSK Volley
Kidsvolleymästerskap för årskurs 3 i Danderyd. 5 skolor ställde upp med 10 klasser
uppdelade på 30 lag i nya Mörbyhallen.
Efter en intensiv förmiddag med nära 90
matcher på 6 banor stod till slut alla barn
som vinnare med varsin medalj. Dessutom
hade vi priser för bästa klassnitt. Här vann
klass 3a från Vasaskolan med Kevinge 3b
som tvåa och Vasaskolan 3b trea. Stocksundskolan tog hem vandringspokalen
Fair Play Cup.
165 barn var med och spelade, och till det
tillkom publik som gjorde stämningen hög
i hallen. Vi var lite oroliga om det skulle få
plats med 230 barn och lärare, men det
gick galant. Till nästa år hoppas vi att alla
kommunens skolor skickar lag. Vi ser red-

an fram emot nästa års mästerskap, då för
barn födda 05.
Annars är volleybollen mitt i säsongen. I
år spelar vi med lag i fyra klasser: Förutom
Kidsvolley, Pojkar U13, Flickor U13 och
Flickor U15 i Stockholmscupen. Resultatmässigt går det riktigt bra och utvecklingen går snabbt uppåt. Vi fortsätter växa,
och långsamt sprids kunskapen om vårt
existerande i kommunen. I år har vi barn
födda 0004, med nybörjare i alla årgångar.
Vi har fått upp en riktigt bra struktur på
träningarna men hög tränartäthet som gör
att vi på ett bra sätt även kan ta hand om
nybörjarna som droppar in regelbundet.
Dessutom har vi en sjukgymnast som kör
fysövningar med barnen en gång i veckan.
Det stora målet är SM i Falköping första
helgen i maj. Det är ett öppet mästerskap
och båda årsklasserna, U13 och U15, har
4 nivåer man kan anmäla sig till. På så sätt
kan alla vara med, även nybörjare. I år har
vi förhoppningen att kunna vara med i de
svåraste klasserna och göra bra ifrån oss.
Dominique Sjögren, sektionsordförande

Fotboll

Hej alla DSK:are och mycket välkomna
till en ny fotbollssäsong fylld av förväntningar och möjligheter!
För fjärde året på raken får jag möjligheten och glädjen att skriva i positiva tongångar när det gäller fotbollen i DSK.
Som ordförande, tränare, ledare, förälder
och före detta DSK-spelare på såväl
ungdoms- och A-lagsnivå, är det givetvis mycket glädjande att konstatera att
den positiva trenden med fler spelare
och flera lag håller i sig även under 2013.
Fotbollen har, sedan anläggandet av
konstgräsplanerna hösten 2010, fortsatt
att växa på alla områden. Idag känns det
svårt att förstå att det bara är fyra år sedan alla våra lag fick nöja sig med att
träna och spela matcher på grus. Våra
yngsta lag 0205, som aldrig fick det tvivelaktiga nöjet med att uppleva grusperioden, vet inte hur tacksamma de
ska vara över att vi numera har bytt grus
mot konstgräs!
För att belysa skillnaden  både för er
som varit med ett tag och för er som är
nya i gemenskapen  har DSK hela 7(!)
fler lag/årskullar idag än för fyra säsonger sedan vilket är en ökning med
hela 30 %! I antal spelare innebär det en
ökning med 150200 spelare! Idag har vi
inga vakanser på pojksidan (P95P05)
och endast tre på flicksidan (F95, F97
och F98). Som en upplysning kan nämnas att DSK inte någon gång under sin
långa historia, från 1934 fram till idag har
haft så många årskullar, lag och spelare!

Vill återigen passa på tillfället att välkomna våra nya och nygamla lag 
F05, P05 och F96  välkomna in i idrottsfamiljen DSK. Ni kan förvänta er en härlig tid med mycket glädje både på och
vid sidan av planen. I år är det då dags
för våra 05:or, flickor och pojkar att få
göra sin efterlängtade Sanktandebut
på Vallen. Bägge lagen har, sedan uppstarten i september, kommit väl igång
och det gäller både på planen samt organisationen runt lagen. Ska bli mycket
spännande att få följa deras fotbollsutveckling under säsongen. Det finns,
som bekant, inte någon period i ens
fotbollskarriär som ger sådan utveckling
som det första fotbollsåret gör.
Det nygamla lag, som slutade i DSK
under grusperioden är glädjande nog
tillbaka på Vallen. F96, som nu gör
samma fotbollsresa som deras jämnåriga kamrater i P96 gjorde för tre säsonger sedan, består idag av tjugotalet
entusiastiska spelare med varierande
idrottsbakgrund. Flickorna har varit
igång i ett halvår och tränas av vår
fotbollskonsulent Björn Axelsson och av
spelare från damlaget.
Trots att det varit (och fortfarande är) en
riktig vargavinter så har fotbollsaktiviteten varit större än någonsin tidigare
bland våra lag. Fler och fler lag tränar
och spelar nuförtiden fotboll mer eller
mindre året runt.
Ett vinteruppehåll på 13 månader är något helt annat än när jag själv var som
mest fotbollsaktiv under 70-, 80- och 90talet. På den tiden var fotbollen en vår-,
sommar- och höstsport, idag en åretrunt-sport. Säsongen slutade då oftast i
oktober och började inte förrän i mars,
kan vara intressant att påminna och upplysa våra barn och ungdomar om detta
ibland. Trenden med fler träningar och
kortare vinteruppehåll har varit möjlig i
och med våra fina konstgräsplaner och
RM-hallen. Ett antal lag har också hittat
tillfälliga träningstider i kommunens
idrottshallar för att bedriva fysträning
och/eller fotbollsträning i.
I vår långsiktiga ambition att ständigt
höja kvaliteten i vår fotbollsutveckling
har vi de senaste åren erbjudit våra spelare olika former av s k akademiträning.
Med akademiträning menar vi fotbollsträning med individuellt fokus och fokus
på ren fotbollsteknik. Detta upplägg, har
inte bara i DSK, visat sig vara ett populärt inslag och tillägg/komplement till de
ordinarie lagträningarna.
Under vintern har ett antal lag bedrivit
akademiträning i RM-hallen och det har

slagit så väl ut att vi nu beslutat att fortsätta med akademiträning för alla våra
yngre lag. Inför 2013 har vi tittat på en
lösning som gör att kostnaden eventuellt kan bli lägre, vilket känns jättebra.
Vidare i utvecklingsfrågan är det fler och
fler av våra lag, framförallt de äldre, som
anlitar utbildade tränare. Fortfarande råder dock DSK-modellen med föräldratränare som aktivt deltager sida vid
sida med dessa anlitade tränare. Vi är
många som är övertygade om att detta är
en förutsättning för att framgångsrikt
leda laget hela vägen fram till seniornivå.
En tränare och ledare som visat oss andra hur man på ett framgångsrikt sätt leder ett lag från första året på 5-manna till
sista året på 11-manna (en 11 år lång
fotbollsresa) är den oefterhärmlige Jonas
Åkerström. För några år sedan var han
framme vid sitt mål med P92 (med sonen
Tom i laget) och nu är han på god väg
att upprepa bedriften med P95 (med sonen Didrik!)
Förutom engagemanget på planen sitter
Jonas sedan 4 år tillbaka även i fotbollsstyrelsen.
Vi har mycket att tacka Jonas för och
hoppas att hans engagemang och uthållighet ska smitta av sig till yngre årskullar och lag. På frågan om hur han orkar,
rycker han på axlarna och säger För det
är det roligaste som finns.
Veteranerna
Något som oftast hamnar i skymundan
när vi pratar eller skriver om fotbollen i
DSK är veteranerna. Veteranerna är faktiskt DSK:s största trupp med runt 50
mer eller mindre aktiva spelare. För att
kvalificera sig till veteranerna krävs endast att man uppnått den aktningsvärda
åldern av 35 år, samt har ett gott humör.
Förkunskaperna och konditionen hos
spelarna är mycket varierande så du som
är intresserad behöver inte vara orolig,
även du kommer att platsa...
Den minsta gemensamma nämnaren är
glädjen att få träna och spela fotboll och
få känna sig lite ung på nytt. Senaste
gången vi i veteranerna verkligen befann
oss i rampljuset var under invigningen
av konstgräsplanerna hösten 2010. Som
sista match och invigningens verkliga
höjdpunkt spelade vi oavgjort, 00 mot
A-laget. Det skilde 20 år i snittålder (25
mot 45 år) men vi visade killarna i A-laget att rutin kan mäta sig med ungdomlig
entusiasm, i alla fall i 2 x 15 minuter! Ett
stort tack till Jonas Sjöstedt som på ett
föredömligt sätt övertagit ansvaret för
veteranerna efter att Nelson Reyes (tillfälligt) har dragit sig tillbaka.

Tränar- och domarutbildningar
Från styrelsehåll hoppas och tror vi på
ett fortsatt intresse även under 2013 från
ledare och spelare att anmäla sig till de
utbildningar vi, kostnadsfritt, erbjuder.
Avsparkskursen, grundkursen, är en
utmärkt endagskurs som vi önskar att
alla våra ledare och tränare genomgår
redan första året på 5-manna. Kursen
hålls på Vallen, 09.0017.00, av representanter från Stockholms fotbollsförbund.
Kan varmt rekommendera denna kurs till
alla ledare i DSK.
Ny- och ombyggnation av Vallen
Inte bara fotbollsmässigt har vi alla och
DSK ett mycket spännande år framför
oss. Som vi tidigare har skrivit och berättat om kommer kommunen att investera en ansenlig summa pengar på att
rusta upp Vallen under 2013. Nya omklädningsrum, ny kafeteria, nytt kansli
och upprustning av befintligt klubbhus
är några av önskemålen som diskuterats.
Ett anläggningsråd med representanter från både kommunen och DSK jobbar
som bäst med projekteringen.
DSK-profiler som av olika anledningar
tackat för sig under 2012
En profilpar som har lämnat Vallen är Peter och Oliver Wissing. Med stort engagemang tränade och coachade far och
son Wissing killarna i P01 under fyra år.
Vi är många som kommer att sakna deras
närvaro på Vallen under 2013.
Calle Kylengren, tidigare aktiv som tränare i seniorlaget, P95, P97, fotbollsskolan
och i DSK-akademin har klivit vidare i
karriären och är nu engagerad i IFK Lidingö och Djurgårdens IF. Vi önskar Calle
stort lycka till i framtiden!
Efter fyra förtjänstfulla år i fotbollsstyrelsen tackar Anna-Karin Neikter, Anna
Björnstad och Hans Andersson för sig,
för den här gången.
Ett stort tack till alla ovanstående från
hela DSK för alla de åren ni bidragit med
er glädje, inspiration och kunskap för
fotbollen och våra ungdomar.
Nya DSK-profiler
Till fotbollsstyrelsen välkomnar vi de
sedan tidigare mer eller mindre kända
Thomas Björn, Bengt Jansson och Mikael Blommé. Alla tre är eller har varit
aktiva tränare i DSK.
Till herrlaget hälsar vi David Bergqvist
välkommen och önskar honom, tillsammans med Patrik Tedenbäck och Rune
Målström, lycka till med ambitionen att
vinna division 5. Med så många duktiga
och lovande spelare som DSK har i P95,
P96, P97 och bland seniorerna ser det
mycket lovande ut på förhand.
Johan Lindholm, sektionsordförande

Fotbollsk
onsulentens
otbollskonsulentens
rappor
pportt
Dags att starta upp ännu en säsong med
allt vad det innebär av nya utmaningar.
Vi fyller på med lag, så det börjar bli trångt
på konstgräset. Som alltid så blir det lite
bättre när naturgräset är klart.
Herrseniorer
A-laget spelade till sig en tredje plats till
slut efter en del blandade insatser där man
spelade bra mot de bättre lagen men hade
lite svårare i de s k måstematcherna. Efter
en knackig vår så bytte vi tränare, vilket
gav en del turbulens och hade säkert en
del i den tröga höststarten. När allt började falla på plats så avslutade vi bra. Segrare i H5A blev Rissne IF.
B-laget slutade 4:a i R2A, vinnare i den
serien var IFK Lidingö. Dom var väldigt
bra och gick rakt igenom serien med endast en förlust och inga oavgjorda. Trots
allt så blev det faktiskt uppflyttning för Blaget som spelar i R1A kommande säsong.
C-laget var det enda laget med en serieseger förra året! Dom förlorade en match
och spelade oavgjort i en, resten vinster!
En bra trupp med gamla spelare och med
Andreas Flyckt som spets, han gjorde 24
mål där många var matchvinnande.
D-laget var ett blandlag med spelare från
våra gamla 92:or, 95:or samt några äldre,
före detta B- och C-lagsspelare. Dom spelade till sig en 4:e plats. Segrare här blev
FC Sparta Sollentuna.
Damseniorer
Laget går framåt hela tiden och förbättrade sin serieplacering ett snäpp men framför allt så verkar det som om man börjar få
ihop spelet mer och mer. Det ska bli ett
spännande 2013 då vi har stommen kvar
och inte behöver börja om med ett nytt
lag. Vi kommer också kunna erbjuda våra
duktiga 96:or och 99:or en möjlighet att
prova på A-lagsspel.
Pojk- och flicklag 11-manna
P95 spelade i både P94- och P95-serien. I
P94-serien så gick det som tåget, en andra
plats i div 2A med endast Spånga IS före
oss. I P95-serien gick det lite tyngre med
en 5:e plats som resultat.
P96 spelade med 2 lag och slutade 4:a respektive 5:a i de olika serierna. Här avslutade killarna riktigt starkt med en vinst mot
Reymersholms IK i sista omgången.
Reymers kom delad 1:a i serien men var
mäkta imponerade över klassen på vårt
lag.
P97 har haft en jobbig tid efter det att Christian Lagos slutade. Nu känns det som vi
hittat rätt med tränare, dels en tränare från
Svenska fotbollsakademin och dels en

nygammal tränare i Micke Blommé. Nu
jobbar vi med att försöka få tillbaka spelglädjen hos de killar som är kvar.
P98 har samarbetat med Enebybergs IF och
spelat som Danderyd/Enebyberg och deltog i tre serier. De slutade 4:a och 3:a i de
olika serierna bara en poäng från uppflyttning till division 2 och var väldigt besvikna
över att missa den. Men när 2013-serierna
lades så fick de ändå en plats i 2:an.
P99 har spelat i 4 olika serier där de har
varvat bra med lite sämre resultat i alla
serier. Starkt att kunna genomföra spel i 4
olika serier och få ihop allt runt spelare
och matcher. De är fortfarande en stor
grupp, vilket är glädjande.
F99 gjorde en stark säsong där vi till slut
slutade 4:a. Efter en tung start på säsongen
lyckades vi vända och spelade riktigt bra.
Vi lyckades också att fylla på gruppen med
några nya tjejer, vilket var ett uppsving
för laget.
Pojk- och flicklag 7-manna
Det gjordes två förändringar till 2012. Först
togs ju seriesystemet bort och det för att
ta ner vinsthetsen från ledarhåll, sen ändrade förbundet också hur man kunde välja
nivå från första året på 7-manna  det gjordes ju succesivt under år 2 och 3 förut
men nu kan man välja redan från första
året.
Tanken med det var ju att göra så att det
blev jämnare matcher men frågan är om
effekten istället blev en tidigare nivåindelning i trupperna istället och en motsats till tanken med att ta bort serierna.
Det vore spännande och få se någon sorts
utvärdering av detta.
Hur som helst så är det lite knepigare att
se hur det gått för våra lag. Men känslan
är att de flesta av våra lag har gått bra,
d v s vunnit mer än de förlorat, men framför allt så har vi engagerade ledare som
gör ett bra jobb med våra ungdomar, jobbar med att göra det bästa för våra spelare
för att ge dom vad de behöver för att utvecklas.

Pojk- och flicklag 5-manna
Samma vill jag säga om 5-manna, det är en
väldigt positiv känsla i grupperna och det
finns en stor vilja att göra det så bra som
möjligt för alla våra spelare.
Jag har själv haft glädjen att jobba med
P04 under vintern och där finns det många
duktiga killar och jag är helt övertygad om
att ser likadant ut i våra andra 5-mannagrupper.
Spännande att se hur våra F05 och P05
kommer att lyckas i år.
Fotbollsskolan
Jag tycker att vi har en bra verksamhet här
men den kan självklart bli bättre. Vi ska
hela tiden titta på hur vi kan utveckla denna
verksamhet. Tanken är ju att det ska vara
en introduktion i fotboll, skapa glädje med
att spela boll, framför allt de första åren i
fotbollsskolan. Efter det ska det ju bli en
sakta men tydlig stegring, sista året i fotbollsskolan och upp mot 5-manna och seriespel.
Kafé
Ett stort tack till alla som medverkat till att
vi kan hålla kiosken öppen. Det är en samlingspunkt för föräldrar och barn under
säsongen, ser fram emot ännu ett år.
Fotbollens dag
Alla lagen fick i uppgift att ordna egna
aktiviteter för att kunna få in en slant till
lagkassan och för att vi skulle få en dag
med många olika aktiviteter. Det funkade
bra trots relativt kort om tid att lösa uppgiften. Till 2013 ska vi vara ute i god tid
och samlas runt denna dag så vi blir bättre
och förhoppningsvis även vädret! Trist
med småregn och kall vind.
Finns det någon där ute som är intresserad att sitta med och arrangera en bra, aktiv och rolig dag för fotbollen så är det
bara att höra av sig.
Fotbollens i stort
Både på herr- och damsidan jobbar vi hårt
på att utveckla spelarna bl a genom samträning. På herr- och killsidan körde dom
ett pass uppe i RM-hallen där A-lagstränaren och spelarna i A-laget höll i träningen

och spelare från våra P9895 var inbjudna.
Ett väldigt uppskattat och bra tillfälle för
våra killar att få visa upp sig för seniortränarna.
A-lagstränaren, David Bergqvist, som
även tränar våra P95 och P97 har därigenom en bra koll på våra ungdomar. Han
har redan erbjudit flera av ungdomarna
möjlighet att få träna med seniorerna. Till
årets säsong har vi ju 4 seniorlag, så dessa
killar kommer få många speltimmar i olika
seniorlag, vilket måste vara ett mål för att
försörja vårt A-lag med egna förmågor.
Det kommer att erbjudas fler möjligheter
till samträning över laggränserna framöver.
På damsidan har vi haft gemensamma
träningar över dam, F96 och F99. Våra
99:or framför allt har tagit chansen och fått
fightas med större och tuffare motstånd.
Utan överdrift så har de gått in och gjort
väldigt bra ifrån sig. Ett flertal av tjejerna
har redan varit med och spelat med A-laget på en inomhus cup i januari. I sommar
och höst kommer även en del av F00 få
möjlighet att provträna lite med seniorerna.
Sammanfattningsvis så har vi en härlig
medvind inom fotbollen. Det finns ett bra
tänk runt hur vi ska kunna ta hand om och
utveckla våra ungdomar till seniorspelare
i vår förening och vem vet  kanske längre
än så.
Jag upplever att vi har en överlag bra
tränargrupp, där alla mer eller mindre har
en baskunskap för att föra lagen framåt.
Det jobbas också på en röd tråd i träning
från 5-manna upp till senior som kommer
att avslutas med en kort internutbildning
på den nivå man tränar. Där kommer man
att få enkla men värdefulla redskap för att
utvecklas som ledare .
Det finns en ständig tanke på utveckling
av spelare och ledare i föreningen som är
jättekul. Vår egen utvecklingsambition i
samklang med de olika akademiverksamheterna känns som en spännande kombination.
Björn Axelsson, konsulent fotboll

Nytt om medlemsavgiften i DSK
Att vara medlem i DSK är obligatoriskt för alla som är aktiva inom föreningen.
För att förenkla för våra medlemmar ingår nu medlemsavgiften för de aktiva i
sektionsavgiften.
Vi välkomnar givetvis fortfarande tacksamt våra stödjande medlemmar. Dessa
faktureras som tidigare. Medlemsavgiften är 150 kr för 2013, men familjemedlemskapet försvinner.
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Årsmöte 25 april
Danderyds Sportklubbs ordinarie årsmöte hålls torsdagen den
25 april klockan 19.00 i klubblokalen på Danderydsvallen.
På dagordningen står förutom procedurtekniska punkter:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Utdelning av stipendier och hederspriser
Fastställande av medlemsavgifter
Val av ledamöter i huvudstyrelsen
Val av suppleanter i huvudstyrelsen
Val av sektionsstyrelser för fotboll, friidrott, innebandy och volleyboll
Val av revisorer
Val av valberedning
Information om det aktuella läget inom sektionerna
Övriga ärenden

Vi bjuder på smörgås, öl och vatten, kaffe.
Styrelseberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse finns på klubbens kansli en vecka före mötet.
Idrottsskola i DSK:s regi
DSK kommer under höstterminen att starta en Idrottsskola för
barn födda 20052007. Avsikten är att bedriva icke sektionsbunden idrott under parollen Rörelse och glädje.
Träningen kommer att ledas av ledare från våra sektioner och
kommer förutom lekar innehålla moment från sektionernas träningsverksamhet. Vi kommer att erbjuda två tillfällen per vecka,
både vardag och helg, man deltar precis så mycket man själv vill.
Aktiviteterna är öppna både för dem som redan börjat idrotta
och de som inte riktigt kommit igång.

Målet är att få fler barn att prova på olika idrotter för att se vad
som kan passa dem och förhoppningsvis få dem att börja med en
idrott på riktigt efter Idrottsskolan.
Nu söker vi en huvudansvarig ledare som kan ta det övergripande ansvaret för Idrottsskolans verksamhet, främst på det administrativa planet. Ersättning utgår. Anmäl intresse till
kansliet.

Ansvarig utgivare: Daniel O'Konor
DSK, Danderydsvallen, 182 38 Danderyd
Tfn: 08 - 755 58 98  Fax: 08 - 755 63 68
Tryck och repro: Williamssons Offsettryck

