
Tävlingsreferat Inomhussäsongen 2015/16 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / ESKILSTUNASPELEN 31 OKT 2015  

 

Eskilstunaspelen 31 okt 2015  
2015-11-01 11:28 

Fantastisk start på inomhussäsongen!  
 
Bilden ovan. Fem sjättedelar av DSK-truppen som invigde inomhussäsongen, fr v Viktor, Erik, Ella, 
Victor och Lucas.  

Säsongens första inomhustävling arrangerades i helgen när Eskilstunaspelen avgjordes på nylagda 
banor i MunktellArenan. När säsongen börjar blir man också varje år lika fundersam på vilken 
åldersklass ungdomarna tillhör för ända fram till januari finns det ju ingen unge som är lika gammal 
som den klass de tävlar i, i Flickor 12 finns till exempel ingen tolvåring med bara 11- och 10-åringar. 

De sex DSK-are som ställde upp har nu lagt ribban högt både för sig själva och för klubbkamraterna 
med tanke på hur bra det gick. 

Carolina vann 800m trots ett år äldre medtävlare på en tid bara sekunden från pers. Ella slog pers 
på 60m och längd och gjorde dessutom ett mycket fint 600m-lopp och kunde lämna Eskilstuna 
obesegrad. Bröderna Skoglund och Törnström gjorde heller inga besvikna, t ex slog både Erik och 
Viktor pers på 60m vilket gav en dubbelseger och i längden var Lucas och Victor etta och tvåa. 



 

Guld, guld och guld för Ella! 

Pallplatser 

Erik Skoglund -04 

Guld P12 60m 8,77 

Guld P12 Längd 4,20 

Brons P12 600m 1.56,87 

Viktor Skoglund -04 

Silver P12 60m 8,98 

Silver P12 600m 1.50,55 

Victor Törnström -05 

Silver P11 60m 9,23 

Silver P11 Längd 3,94 

Silver P11 Kula 7,58 

Lucas Törnström -05 

Guld P11 400m 1.10,50 

Guld P11 Längd 3,96 

Brons P11 Kula 7,16 

Carolina Larson -02 

Guld F15 800m 2.30,72 

Ella Axelson 

Guld F10 60m 9,53 

Guld F10 400m 1.17,58 

Guld F10 Längd 3,83 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / FÖRSTA CHANSEN, HUDDINGE 21-22/11 2015  



 

Första Chansen, Huddinge 21-22/11 2015  
2015-11-22 19:16 

Nya inomhussäsongens första klubbrekord!  
 
Bilden ovan. 151 cm - så himla högt hoppade Alexander. Det innebar guld i tävlingen och nytt 
klubbrekord. 

Det är svårt att skriva om våra friidrottande ungdomar utan att det låter som skryt. För de är helt 
enkelt väldigt duktiga; positiva, gör sitt bästa, kämpar järnet, slår ofta sina personliga rekord och 
får emellanåt med sig en och annan medalj hem till Danderyd. När det dyker upp nya tävlande DSK-
barn skulle ju det normala vara att de skulle vara just normalbra men av någon anledning 
(kranvattnet?) är ju de också fantastiska.  

På ungdomstävlingen Första Chansen som på allvar inleder inomhussäsongen blev allt detta väldigt 
tydligt. 

Alexander och Lovisa slog båda var sitt klubbrekord. Alex i höjd och Lovisa i kula. Lovisa ställde upp 
i fyra grenar och persade i alla, bland annat 1,55 i höjd! En annan duktig tjej årgång -03 är förstås 
Saga som vann 800m på nytt pers. 

Att Celine de Champs kunde springa snabbt kort visste vi men att hon kunde göra det på 600m också 
var imponerande. Celine slog sitt pers med 15 sekunder och om hon nästa gång får lite bättre 
konkurrens kan det nog bli pers igen. 

Ett annat pers-monster var Josephine som hoppade 1,30 (pers med 14cm!), det vann hon brons på. 



Åttaåriga Sara Sjöstedt gjorde sin första "riktiga" tävling och tampades med över 80 andra tjejer på 
60m. Det gick inte bara bra, det gick oerhört bra! Sara fick lämna Storängshallen med ett silver 
kring halsen. 

DSK-killarna, förutom redan nämnda Alex, gjorde också många fina insatser. Det är härligt att det 
finns så många killar i klubben födda 04/05 som kan stötta och sporra varandra. 

 

Alex vann även 60m, bronspengen tog Johan. 

 

Regerande svenske mästaren på 100 och 200m, Tom Kling Baptiste, delade ut medaljerna till Victor 
och Lucas som vann 400m dubbelt. 



 

Ella vann 400m på nya perset 1.13,08 - det är snabbt! 

 

Philip och Oliver Persson springer så snabbt att kameran knappt hinner fånga dem. Detta var 
killarnas första inomhustävling men förhoppningsvis inte den sista. Hur det gick i heatet? Etta och 
tvåa! 

 

Så här glad blir man efter en fantastisk inomhuspremiär - Sara Sjöstedt blev tvåa på 60m!  



 

Till sist måste vi visa denna underbara bild på Alex tillsammans med prisutdelaren Lasse Ohtamaa, 
tiokampare och vinnare av tv-tävlingen Atleterna. 

  

Pallplatser 

Alexander Ludwigs -04 

Guld P12 60m 8,77 

Guld P12 Höjd 1,51 - klubbrekord! 

Johan Rosenbaum -04 

Brons P12 60m 8,88 

Silver P12 Kula 7,86 

Viktor Skoglund -04 

Silver P12 600m 1.53,62 

Lucas Törnström -05 

Brons P11 60m 9,39 

Guld P11 400m 1.12,46 

Victor Törnström -05 

Silver P11 400m 1.12,93 

Silver P11 Kula 7,25 

Philip Persson -07 

Brons P9 400m 1.19,98 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F13 Kula 11,70 - klubbrekord! 

Guld F13 Kula 1,55 

Saga Bolmgren -03 

Guld F13 800m 2.32,70 

Sara Fajerson -03 



Brons F13 800m 2.36,26 

Josephine Lindestam -04 

Brons F12 Höjd 1,30 

Ella Axelson -06 

Guld F10 400m 1.13,08 

Brons F10 Längd 3,87 

Sara Sjöstedt -07 

Silver F9 60m 9,94 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / JULKLAPPSSPELEN, ESKILSTUNA 28/11 2015  

 

Julklappsspelen, Eskilstuna 28/11 2015  
2015-11-30 20:31 

Pers och rekord för både debutanter och erfarna!  
 
På Julklappsspelen får alla deltagare som sig bör var sin julklapp.  

Elaka förkylningar och ett fokus på tävlingsresan till Göteborg kommande helg gjorde att det trots 
klapparna bara var fyra unga DSK-are som tävlade i Eskilstuna. 

Oscar och Maja Winrot gjorde sin första tävling. Oscar vann sitt heat på 800m men blev tyvärr 
diskad på 200m efter linjetramp, bara att bryta ihop och komma igen. Maja skaffade sig fina pers på 
både 60m, längd och kula. 

Hanna Bäckman gick till final på 60m på perstiden 8,50 och i finalen var hon näst bästa 02'a. 

Lovisa är just nu inne i ett härligt flyt. Förra helgen slog hon fyra pers och tänk, det gjorde hon även 
denna helg. Av Lovisas resultat var två även klubbrekord. Nu delar Lovisa och Ylva Engdahl F13-
rekordet på 1,56 och i kula slog Lovisa sitt veckogamla rekord med fyra cm. 

Pallplatser 

Lovisa Ewerblad -03 



Guld F13 Höjd 1,56 - klubbrekord! 

Brons F13 Längd 4,66 

Guld F13 Kula 11,74 - klubbrekord! 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / JULKLAPPSJAKTEN, GÖTEBORG 5-6/12 2015  

 

Julklappsjakten, Göteborg 5-6/12 2015  
2015-12-06 11:08 

Ella - ensam men stark när stormen stoppade övriga DSK-are!  
 
Bilden ovan. Ella vinner 60m på nya perset 9,42! Startfältet bestod av Västsveriges 45 snabbaste 
nioåringar plus då alltså Ella. 

Genom Wikipedia kan man lära sig vad antiklimax betyder: 

Begreppet "antiklimax" används för att beskriva en sann eller fiktiv berättelse där en spännande 
intrig avslutas på ett snöpligt sätt, ofta för att skapa en komisk effekt. Ett exempel där ett 
antiklimax blir en komisk poäng är en seriestripp i Himlens änglar där en skeppsbruten man lyckas 
överleva hajar, stormar och svält och till slut når fram till en öde ö, där han dödas av att få en 
kokosnöt i huvudet. 

I verkligheten fick närmare 40 DSK-ungdomar och föräldrar lära sig den hårda vägen när vårt tåg 
med tänkt destination Göteborg bara kom till Södertälje. Där fick vi reda på att stormen Helga gjort 
delar av järnvägen strömlös/ofarbar och efter tre timmars väntande vände tåget tillbaka till 
Stockholm. Väldigt tråkigt förstås för alla som länge laddat för tävlingen och allt annat spännande 
med detta Göteborgsäventyr. En ljuspunkt i mörkret var dock att vi lyckades beställa och få pizzor 
levererade till tåget. Så istället för tävlingsbilder bjuder hemsidan denna gång på pizzabilder 
nedan. 

Nu blev det iallafall en tävlande DSK-are på Julklappsjakten, det var Ella Axelson som tagit flyget. 

Ella gjorde en fantastisk tävling, man ska komma ihåg att detta är en stortävling med rejäla 
startfält och de allra bästa göteborgarna på plats. 



På lördagen slog Ella pers i längd och 3,85 räckte till en fin bronsplats. På 600m krävdes det ett 
Julklappsjaktsrekord för att hindra Ella från en vinst. Ellas 1.56,25 var även det under det gamla 
rekordet och dessutom klubbrekord och pers. Tänk så härligt ifall 40 galna DSK-fans hade fått 
möjligheten att heja på Ella i detta loppet, jäkla storm! 

Efter en, får vi förmoda, god natts sömn var Ella tillbaka på söndagen för att springa 60m. Ella vann 
sitt försöksheat och i finalen fick hon till ett superlopp som räckte till seger! En sådan makalös helg 
för Ella. 

 

Ella med helgens makalösa pokalskörd! 

 

Ella överst på prispallen efter ett strålande 60m-lopp. 

  

 



Saga, Frida och Josephine tycker om Vesuvio! 

 

Philip trycker i sig sin tredje pizza. Hanna vill inte vara med på bild. 

 

Jacob och Casper håller humöret uppe trots de tuffa tiderna. 

 

Alexandra, Sara och Lovisa delar enligt bästa förmåga på kvällsmaten. 

 

Lovisa tyckte att Alexandra och Sara åt upp all pizza hon gick vidare till Tekla som är schysst och 
bjuder. 



  

Pallplatser  

Ella Axelson -06 

Silver F10 400m 1,56,25 - klubbrekord! 

Brons F10 Längd 3,85 

Guld F10 60m 9,42 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SAYO INDOOR, SÄTRA 5/12 2015  

 
Foto: Photographer: Anders & Anette 

SAYO Indoor, Sätra 5/12 2015  
2015-12-06 11:10 

Andreas Almgren fick träffa många DSK-are!  
 
Bilden ovan. Philip och Oliver Persson tillsammans med regerande svenske mästaren på 800m 
Andreas Almgren. 

Klassiska inomhustävlingen SAYO Indoor avgjordes i lördags i Sätra friidrottshall. Nästa år hoppas 
arrangerande Tureberg att den hålls i deras egna då splitternya hall bredvid Sollentunavallen. Det 
hoppas vi också för då får vi närmare. Ett trevligt initiativ var att arrangörsklubbens fixstjärna 
Andreas Almgren fungerade som prisutdelare. 

Som vanligt när DSK-ungdomar är i farten så blandades bra insatser med enastående. Flera 
ungdomar skulle egentligen tävlat i Göteborg istället men eftersom stormen stoppade tåget så 
ändrades planerna. 

Syskonen Skoglund tillhörde den skaran. Det blev flera personliga rekord för både Erik, Viktor och 
Frida. Kanske inte så oväntat för Frida eftersom det var hennes första tävling, bra kämpat! 

Johan tog ett brons i längd. I sista omgången fick han på ett riktigt fint hopp men tyvärr satte han 
spikarna i knät annars hade det kunnat bli ett ännu bättre resultat. Skönt dock att han inte skadade 
sig på riktigt vilket man kunde tro när det hände. Lite plåster på och sen var det dags att avsluta 
dagen med två basketmatcher. 



Syskonen de Champs svarade också för starka insatser. Både James och Celine gick till final på 60m. 
Som vi misstänkte efter förra tävlingen kunde Celine springa ännu snabbare på 600m om hon fick 
springa i ett tufft heat, det fick hon nu och då blev nya perset fina 1.56,51. 

De yngsta DSK-arna på denna tävling var åttaåringarna. Bland dessa gjorde Victor Silverbratt en 
härlig debut när han bland annat gick till final på 60m trots ett startfält bestående av över 60 andra 
springsugna pojkar. Även Oliver och Philip Persson sprang på bra. Träna på nu grabbar så ser det 
lovande ut inför Stafett-SM 2022 (Ungdoms-SM i friidrott får man vara med på från 15-års ålder). 
Känns det långt bort kan ni ju först sikta på att bli Svealandsmästare 2020. På 400m var det denna 
gång Oliver som tog hem ett pris. Det verkar rättvist eftersom det var Philip förra gången. 

Samma årgång är Sara Sjöstedt som satte pers två gånger om på 60m, först 9,67 i försöket och sedan 
9,63 i finalen vilket gav en andraplats. I längdhoppet hoppade Sara på centimetern lika långt som 
för två veckor sedan! 

  

 

Supersnabba Silver-Sara slog till igen! Sara visade att den fina andraplatsen från Första Chansen 
inte var någon tillfällighet när hon igen i ett stort 60m-startfält inte bara tog sig till final utan 
även upp på prispallen. 

 

Sara d ä som förberett sig genom att sitta fast på ett tåg i Södertälje i många timmar med pizza 
som enda glädjeämne vann 600m på nytt tävlingsrekord. Så nu vet vi hur Sara kommer att 
förbereda sig framöver kvällen före tävling: tre timmar uppsjunken i familjen Fajersons soffa 
tuggandes på en Vesuvio. 



 

Victor och Lucas vann 600m dubbelt, Andreas Almgren grattar! 

Pallplatser 

Erik Skoglund -04 

Brons P12 60m 8,69 

Viktor Skoglund -04 

Silver P12 600m 1.50,28 

Johan Rosenbaum -04 

Brons P12 Längd 4,50 

Lucas Törnström -05 

Guld P11 600m 1.56,41 

Victor Törnström -05 

Silver P11 600m 1.56,88 

Oliver Persson -07 

Silver P9 400m 1.18,96 

Sara Fajerson -03 

Guld F13 600m 1.49,11 - tävlingsrekord! 

Sara Sjöstedt -07 

Silver F9 60m 9,63 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / LUCIASPELEN, SÄTRA 12-13/12 2015  



 

Luciaspelen, Sätra 12-13/12 2015  
2015-12-12 17:52 

Roligt med Luciattåg - tråkigt med arrangörsmiss!  
 
Bilden ovan. Jacob gjorde en mycket bra 60m-tävling, först ett stabilt försöksheat och sedan 
personligt rekord 9,05 i finalen vilket gav ett silver. 

Hur många tävlingar har ett eget Luciatåg? Inte många men det har Luciaspelen! 

Det var verkligen många fullmatade startfält på årets Luciaspel. IFK Lidingö hade tagit emot väldigt 
många anmälningar och problem med elstarten tillsammans med en väl aggressiv tidplan med få 
minuter mellan 60m-heaten ledde till förseningar på nästan en timme. Med detta som bakgrund 
gjorde arrangören fel när de sållade fram finalfältet i F12-klassen. Här sprang vår Celine deChamps i 
försöken på 8,95 (bara tre hundradelar från perset) vilket var bland de åtta bästa. Tråkigt för en 
besviken Celine som nu inte fick chansen att mäta sig mot de bästa. 

Detta var även den tävling då de lite äldre DSK-ungdomarna begick säsongsdebut och det med 
besked. Både Philip och Valentin gick till final på den ovanliga sträckan 30m. I längd slog Arvid pers 
och Philip inomhuspers. Arvid kom även trea på 300m på nytt klubbrekord, 38,27. Nils kopplade på 
"beastmode" och vann 600m i hård konkurrens, även det på nytt klubbrekord - 1,28,86. 

Jeanne gjorde en makalöst bra höjdtävling, 1,61 (pers med 8 cm) kunde ingen av de andra tjejerna 
matcha och enligt uppgift hade hon även bra försök på 1,63. 

Övriga yngre DSK-atleter var också grymma. Flera personliga rekord slogs och vissa fick även ta 
emot priser av regerande svenska mästarinnan på 800 och 1500m Anna Silvander f d DSK. 



 

Både Lucas och Victor Törnström provade den för dem ovana sträckan 800m där de ställdes mot ett 
år äldre pojkar. Det gick förstås väldigt bra (Lucas 2.38 och Victor 2.43). Men kan ni se ifall det är 
Lucas eller Victor på bilden? Svar längst ned på sidan. 

 

Längdhoppet i P11 vann Lucas och Victor dubbelt. Victor hade sex hopp över 4 meter och persade 
med 4,26, men Lucas blev extra tänd av att brorsan gick förbi i sista hoppet och slog till med 4,32 i 
sitt sista hopp...personligt inne med nästan tre decimeter! Detta är verkligen överkurs men tror ni 
det är Lucas eller Victor på bilden, svar längst ned på sidan. 

   

 

Lovisa tar här 1,48, det var det fler tjejer som också gjorde. 1,54 var dock Lovisa ensam om att 
klara. Sara Fajerson hoppade också bra. 1,32 är nu det nya perset. 



 

En snuvig Carolina blev tvåa på 1000m. 

 

Nils går från klarhet till klarhet, i ett tufft lopp visade han vinnarskalle och kämpatakter när han 
tog täten just före sista kurvan och sen kunde hålla undan på upploppet. Förutom vinsten blir 
belöningen att skrivas in bland den samling superatleter som äger ett eller flera klubbrekord. 

 

Positiva systrarna Lindestam, Joephine och Jeanne. 

Pallplatser 

Arvid Friberg -99 



Brons P17 300m 38,27 - klubbrekord 

Philip Ludwigs -00 

Silver P17 30m 4,27 

Längd P17 5,87 - klubbrekord! 

Nils Jonsson -00 

Guld P17 600m 1.28,86 - klubbrekord! 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P12 60m 8,70 

Guld P12 Höjd 1,45 

Silver P12 Längd 4,61 

Jacob Örnfeldt -05 

Silver P11 60m 9,05 

Lucas Törnström -05 

Guld P11 Längd 4,32 

Victor Törnström -05 

Silver P11 Längd 4,26 

Jeanne Lindestam -01 

Guld F15 Höjd 1,61 

Carolina Larson -02 

Silver F14 3.20,60 

Sara Fajerson -03 

Silver F13 800m 2.38,61 

Saga Bolmgren -03 

Guld F13 800m 2.38,59 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F13 Höjd 1,54 

Guld F13 Kula 11,52 



 

Victor och Lucas. Det var alltså Lucas som sprang och Victor som hoppade. 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SURBULLE INDOORS, NORRKÖPING 6/1 2016  

 

Surbulle Indoors, Norrköping 6/1 2016  
2016-01-12 20:04 

Dubbla klubbrekord av Lovisa!  
 
Bilden ovan. Lovisa känner sig som hemma i Stadium arena. 

Första tävlingen 2016 för våra atleter var Surbulle Indoors i fräscha Stadium arena. Ett välbekant 
ställe efter alla våra höstläger i Norrköping. 

Emilia och Carolina sprang F15 1000m. Carolina kom tvåa och Emilia fyra. Carros 3.14,91 ger henne 
en fjärdeplats på Sverigestatistiken bland F14. Som loppet utvecklade sig med länge ganska 
avvaktande löpning där Carro fick dra följt av ett jättesnabbt sistavarv kan man tro att hon kan 
putsa tiden ytterligare innan säsongen är över. 

Lovisa visade stabil form i såväl hopp, kast och löpning. Roligt med pers i både kula och häck. Ännu 
roligare att dessa resultaten även innebar klubbrekord. 

Pallplatser 

Carolina Larson -02 



Silver F15 1000m 3.14,91 

Lovisa Ewerblad -03 

Silver F13 60mh 10,44 - klubbrekord! 

Guld F13 Kula 12,37 - klubbrekord! 

Guld F13 Höjd 1,48 

Silver F13 Längd 4,64 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / ÖREBRO INDOOR GAMES 9-10/1 2016  

 

Örebro Indoor Games 9-10/1 2016  
2016-01-12 20:31 

Hanna, Frida och Ella försvarade DSK-färgerna!  
 
Bilden ovan. Ella överst på prispallen. 

Tre tuffa DSK-tjejer valde att inleda friidrottstävlandet 2016 i Örebro.   

Hanna Bäckman var bara hundradelar från pers på 60m där hon tog sig till final. Lillasyster Frida 
slog pers både i längd och 200m. 

Ella, som vi vet är fantastisk på att springa, ställde här för första gången upp i kula. Det gick också 
väldigt bra, 5,16 gav en fjärdeplats i det 17 tjejer starka fältet. Nu var det inte så att Ella bara åkt 
till Örebro för att stöta kula. Hon hann även med att till exempel vinna både 200 och 600m på tider 
nära tävlingsrekorden.  

  

Pallplatser 

Ella Axelson -06 

Guld F10 200m 31,64 

Silver F10 Längd 3,71 

Brons F10 60m 9,54 

Guld F10 600m 1.57,49 



TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SCANDIC INDOOR, HUDDINGE 15/1 2016  

 

Scandic Indoor, Huddinge 15/1 2016  
2016-01-16 11:55 

Klubbrekord och/eller pallplats för alla!  
 
Bilden ovan. Det blev klubbrekord för både Emilia och Saga på 400m! 

Scandic Indoor är en tävling över tre dagar som smyger igång på fredag-kväll med grenar främst för 
seniorerna. Den som är van det kontrollerade kaoset när ungdomarna/barnen är i farten slås av det 
lugn som härskar i Storängshallen på Scandic Indoor-fredagar. Dessutom är det skönt att enkelt 
kunna hitta ett ställe där man kan sitta. 

Denna gång var fyra DSK-are med. Valle och Arvid valde modigt nog att lämna sin (löpar-
)komfortzon när de ställde upp i kula. Eftersom bara tre deltagare presterade godkända stötar varav 
Valle och Arvid var två av dessa så blev det dubbelt DSK på pallen. Eftersom P17-kulklubbrekord 
saknades så är det nu Valle som har detta. 

400m är en distans som är vanlig för de riktigt unga men som sedan dyker upp först i F/P16. Därför 
passade Emilia och Saga på att springa med seniorerna när möjligheten gavs. Det blev inomhuspers 
för Saga och totalpers för Emilia, för båda blev det klubbrekord! 

 

Arvid och Valle mitt i stötandet. 

Pallplatser och klubbekord: 

Valentin Strohkirch -99 



Silver P17 Kula 9,47 - klubbrekord! 

Arvid Friberg -99 

Brons P17 Kula 9,33 

Emilia Larson -01 

Trettonde K 400m 1.08,62 - klubbrekord F15! 

Saga Bolmgren -03 

Tia K 400m 1.05,42 - klubbrekord F13! 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SCANDIC INDOOR, HUDDINGE 16-17/1 2016  

 

Scandic Indoor, Huddinge 16-17/1 2016  
2016-01-17 21:03 

Historiskt bra 60m för P12!  
 
Bilden ovan. Bara DSK-are på pallen efter P12 60m, fr v Erik, Markus och Alexander. 

Ur ett DSK-perspektiv fanns mycket att glädjas åt när Scandic Indoor fortsatte på lör- och söndag. 

Några höjdpunkter: 

Arvid sprang 400m på 53,06 vilket innebar att han slog Gabriel Thorstenssons tolv år gamla P17-
klubbrekord med 16 hundradelar och att han nu går in som trea på Sverigestatistiken. 

Våra P12 svarade för en makalös uppvisning på 60m. Tjugotalet pojkar startade fördelade på fyra 
heat. Våra P12 vann vartenda försöksheat och i finalen lade vi beslag på platserna ett till fem! Bra 
jobbat, Erik, Markus, Alexander (båda förstås!) och Viktor. 



James de Champs tog kanske sin första friidrottsmedalj (förutom Danderyds-OS) när han blev tvåa 
på 60m på fina 9,52. 

Roligast av allt var nog ändå att så många unga atleter valde att vara med för första eller nästan 
första gången på en riktig friidrottstävling.    

Då tänker jag till exempel på Oscar Alvendal (vann P12 Höjd!), Freddie Mosten-Jacob, Ebba 
Wirdefeldt, Adam Haron (under dröm-8 på 60m), Oskar Lidberg, Carl Odén, Adina Quade samt Oliver 
och Philip Persson (båda till final på 60m) - nu har ni alla nya personliga rekord som bara väntar på 
att slås! 

  

  

 

Alexander vann längden genom att hoppa hela 4,58, bara 16 cm kortare hoppade Erik som tog 
bronset. 

 

Det var en bra helg för bröderna Törnström, bland annat så vann Victor längd..... 



 

...och Lucas 800m. 

  

Pallplatser 

Arvid Friberg -99 

Silver P17 400m 53,06 - klubbrekord! 

Valentin Strohkirch -99 

Brons P17 60m 7,77 

Oscar Alvendal -04 

Guld P12 Höjd 1,34 

Erik Skoglund -04 

Guld P12 60m 8,75 

Brons P12 Längd 4,42 

Markus Brodin -04 

Silver P12 60m 8,83 

Alexander Ludwigs -04 

Brons P12 60m 8,90 

Guld P12 Längd 4,58 

Alexander Davidsson Eriksson -04 

Brons P12 800 2.37,33 

Casper Caap -05 

Silver P11 60m 9,24 

Jacob Örnfeldt -05 

Brons P11 60m 9,26 

Victor Törnström -05 

Guld P11 Längd 4,21 



Brons P11 Kula 6,95 

Lucas Törnström -05 

Guld P11 800m 2.40,80 

James De Champs -06 

Silver P10 60m 9,52 

Jeanne Lindestam -01 

Silver F15 Höjd 1,54 

Carolina Larson -02 

Silver F14 1000m 3.14,27 

Sara Fajerson -03 

Guld F13 800m 2.39,40 

Lovisa Ewerblad -03 

Brons F13 800m 2.41,88 

Brons F13 Längd 4,54 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / INLAGDA GURKSPELEN, VÄSTERÅS 23-24/1 2016  

 
Foto: Photographer: Anders & Anette 

Inlagda Gurkspelen, Västerås 23-24/1 2016  
2016-01-25 19:22 

Fina insatser av Philip, Oliver och Ella!  
 
Västerås kallas, lite smått skämtsamt, för Gurkstaden för alla gurkodlingarna som fanns efter 
stadsbranden 1714. Man odlade så kallad "Västeråsgurka" vilket har gett stadens dess 
smeknamn. Följdaktligen kallas Västerås Friidrottsklubbs utomhustävling för Gurkspelen och 
inomhustävlingen alltså Inlagda Gurkspelen. 

I år var det tre DSK-atleter som tagit sig till Västerås och Westinghouse Arena. 



Philip och Oliver gick till B-final på 60m där de slutade etta och tvåa. På 600m följdes de åt och i 
mål skilde bara 31 hundradelar till Philips fördel. Inga andra medtävlare var i närheten av bröderna 
Persson så som synes på bilden ovan så fick de kliva upp överst på prispallen. 

Ella fick också kliva upp på den fina prispallen eftersom hon vann 60m och kom tvåa i längden. 

Pallplatser 

Philip Persson -07 

Guld P9 600m 2.08,82 

Oliver Persson -07 

Silver P9 600m 2.09,13 

Ella Axelson -06 

Guld F10 60m 9,52 

Silver F10 Längd 3,69 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / TÄBY VINTERSPEL, SÄTRA 23-24/1  

 

Täby Vinterspel, Sätra 23-24/1  
2016-01-25 21:52 

Supersnabba Silver-Sara numera Supersnabba Guld-Sara!  
 
Bilden ovan. Johan på prispallen hållande specialpriset för nytt Täbyvinterspelrekord 
efter 9,34 i kula (till vänster flankerad av Täbys Isak Sterner som kom tvåa och till höger trean 
Philip Norrthon även han Täby).   

Våra ungdomar gjorde mycket bra ifrån sig på Täby Vinterspel som avgjordes i Sätrahallen. 

Johan Rosenbaum fick till en riktig pärla på 9,34 med 3 kilos kula vilket var en 
förbättring av det elva år gamla Täby Vinterspelsrekordet med hela 48 centimeter 
och det personliga rekordet med nästan 1,5 meter! Även i längd blev det guld och 
personligt rekord för Johan. Trots att han hoppade med fel fot (öhh, det kanske är 
läge att se över definitionen på detta) nådde han 4,56, en putsning av det nästan 
ett år gamla perset med två cm. 



Sara Sjöstedt som vunnit silver på sina två föregående tävlingar fick nu kliva upp 
överst på prispallen, så sorry alla vänner av allitteration*, numera är det alltså 
Supersnabba Guld-Sara! 

*Alliteration, även kallat bokstavsrim kallas det när flera ord i rad eller i ett sammanhang börjar på 
samma bokstav, till exempel "alfabetets användning anar aporna aldrig". 

En annan tjej född -07 som också gjorde finfina resultat både på 60m och längd var Isabelle 
Romson. Nu ska vi bara jobba in lite fler 07'or så kommer vi att få ett jättebra stafettlag! 

Adam Haron gjorde sin andra tävling. Sänkte sitt veckogamla pers på 60m med en evighet (31 
hundradelar) och blev tvåa. 7,68 räcker för närvarande till en femtondeplats på Sverigestatistiken 
för P15. 

Saga Bolmgren satte pers på 200m. 28,31 räckte dessutom till vinst vilket lovar gott inför nästa 
helgs distriktsmästerskap. 

 

Sara vann 60m på 9,74. 

 

På 60 meter blev det dubbelt Danderyd på pallen. Johan och Victor kom tvåa och trea. Åt snabbe 
Isak Sterner från hemmaklubben Täby var det dock inget att göra. 



 

Victor kom tvåa i längd. 

 

Nytt pers för Saga på 200m 

 

Adam, nu på plats 15 i Sverige! 

  

Pallplatser 

Hunter S Mabon -69 



Silver M Stav 3,25 

Adam Haron -01 

Silver P15 60m 7,68 

Johan Rosenbaum -04 

Silver P12 60m 8,92 

Guld P12 Längd 4,56 

Guld P12 Kula 9,34 - tävlingsrekord! 

Viktor Skoglund -04 

Brons P12 60m 9,13 

Victor Törnström -05 

Silver P11 Längd 4,11 

Saga Bolmgren -03 

Guld F13 200m 28,31 

Sara Sjöstedt -07 

Guld F9 60m 9,74 

Isabelle Romson -07 

Silver F9 Längd 3,47 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / ASPEN ATHLETIC GAMES, HAPARANDA 23-24/1 2016  

 

Aspen Athletic Games, Haparanda 23-24/1 2016  
2016-01-27 17:32 

North to Haparanda!  
 



Bilden ovan. I Haparandabladet fredagen innan tävlingen 
uppmärksammades det att friidrottare från Danderyd var på ingående. 

I helgen tävlade DSK-atleter i Sätra, Västerås och Växjö men även i 
Haparanda! Här kommer en rapport signerad Oscar Ludwigs från denna 
den nordligaste av tävlingsorter: 

I år var det 20-årsjubileum för Aspen Athletic Games i Haparanda. Förra årets 

tävling var så trevlig så att vi bestämde oss för att åka dit i år igen. Förutom Philip 

och Alexander så följde även Nisse med. Tyvärr blev det ingen tävling för hans del 

eftersom han blev skadad på en träning innan avfärd, så han fick istället vara 

supporter. 

För Philip blev höjdpunkten 60 m, där han med bara en hundradels sekund 

lyckades slå Haparandas duktige Hussein Naseri på tiden 7:49. Nytt DSK-rekord! 

Philip vann även längdhoppet trots bara ett godkänt hopp av sex möjliga. Philip 

ställde även upp i vikt för första gången och kula! Det gick väl sådär. Det blev i alla 

fall ett silver i vikt (med bara två deltagare…) . 

Tyvärr för Alexanders del så var det ganska få deltagare i P12. Det var därför inga 

problem för honom att vinna längd, höjd, 60 m och 60 mh. I kula blev det silver. 

Efter höjdhoppet, där Alex hoppade 1,45 så kom en haparandatränare fram och 

ville värva Alex till sin klubb! 

I år blev det övernattning vid Kukkolaforsen ca 1,5 mil norr om Haparanda. Det är 

bland annat känt för att Sveriges bastuakademi håller till där. Så på lördagskvällen 

blev det norrländsk bastu med snörullning. Mycket uppskattat efter en dags 

tävlingar! 

Tävlingen var som sagt väldigt trevlig och bra genomförd. Pokalerna var också som 

förra året mycket fina och olika beroende på gren. Killarna pratar därför redan om 

nästa års tävling, men vi får väl se, det är ju ganska långt till Haparanda. 

Hälsningar 

Oscar 



 

En av Alexanders inte mindre än fyra besök överst på Aspenhallens prispall. 

 

Philip vann 60m på nytt klubbrekord! 

 

Nils, Philip och Alexander - coola killar! 



 

Alexander visade att han kunde stöta kula också. 

  

Pallplatser 

Philip Ludwigs -00 

Guld P17 60m 7,49 - klubbrekord! 

Guld P17 Längd 5,72 

Silver P17 Vikt 7,57 - nyetablerat klubbrekord! 

  

Alexander Ludwigs -04 

Guld P12 60m 8,93 

Guld P12 Höjd 1,45 

Guld P12 60mh 10,95 

Guld P12 Längd 4,35 

Silver P12 Kula 8,54 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / FORMENKOLLEN/IUDF, SÄTRA 30-31/1 2016  



 

Formenkollen/IUDF, Sätra 30-31/1 2016  
2016-01-31 20:24 

Många DM-tecken till DSK!  
 
Bilden ovan. De två i P10-klassen som hoppade längst: Carl Odén och Turebergs Jonathan Edberg. 

Lars Rosenbaum rapporterar från helgens tävling ur sonen Johans och ett P12-perspektiv: 

DSK hade ett fantastiskt bra  DM i helgen. P12 klassen dominerades av Danderyd som tog guld i 7 av 
de 8 grenar som var på programmet. Markus Brodin tog 200 och 600, Alexander Ludwigs höjd och 60 
meter och Johan Rosenbaum längd, kula och tresteg. 

Mest nöjd var Johan med sitt längdhopp. Det satt dock hårt inne, inför 6e och sista omgången låg 
han 3a på 4,52 en bit efter de två ledande hopparna från Tureberg, Hugo Winther och Elias 
Engström som hoppat 4,64 respektive 4,58. Johans hoppande och ansats hade gått tekniskt ganska 
bra men den där riktiga raketkraften verkade inte riktigt finnas där den här dagen och vi andra hade 
så smått börjat ställa in oss på att brons är bra det också. Så inte Johan, han lyckades vid precis 
rätt tillfälle tända till och samla ihop de krafter som tidigare inte verkade finnas och leverera ett 
mäktigt hopp på 4,66 vilket inte bara gav guld i DM utan också var 3 centimeter längre än Danderyds 
9 år gamla klubbrekord som innehades av Carl Dath. (Same Carl Dath blev för övrigt även av med 
sitt lika gamla 200 meter rekord då Markus snodde detta).   

Alexander Ludwigs fick det inte riktigt att stämma fullt ut i längd den här gången och slutade 5a på 
4,42. Han hade dock orsak att vara betydligt mer nöjd med sina andra två grenar. I höjd kunde han 
avbryta redan efter 1,38 (hans pers är 1,51) då han felfri var ensam kvar i tävlingen och det var 
klokast att spara krafterna till kommande grenar. På 60 meter hade formen också återkommit efter 
tidigare känning i baksidan och han vann på fina 8,72. 

Kulstötstävlingen var också ovanligt lyckad ur ett Danderyds perspektiv. Johan vann planenligt på 
9,10 med 3kg kulan men allra roligast var Alexander Davidsson Ericssons insats. Alexander var väl 
mest med och tävla i kula som förströelse inför det stundande 600 meters loppet. Stötningen gick 
dock bra och Alexander låg femma på 7,31 inför sista omgången då han fick till en riktig kraftfull 
och teknisk fullträff på 8,60 vilket räckte till silver före Hugo Winter Tureberg som kom 3a på 8,24. 



8,60 var längre än Alexanders tidigare personliga rekord med 2 kilos kula så inte undra på att 
Alexander var glad. 

Johan kunde även glädja sig åt ett tredje guld i tresteg även om tekniken klickade den här dagen 
och 9,07 var relativt blygsamt jämfört med hans resultat förra året. De ett år yngre tvillingarna 
Victor och Lucas Törnström hoppade mycket bra I deras första trestegstävling och slutade på 4e och 
5e plats i tävling mot ett år äldre med fina 8,73 och 8,50. 

  

Övrigt att rapportera från Formenkollen: 

Saga och Lovisa kan nu boka in Svealandsmästerskapen 2-3 april eftersom deras DM-segrar innebar 
direktkvalificering dit. Det ska nog mycket till ifall inte Carolina och Sara också blir uttagna. 

Snopet att arrangören dagarna innan tävlingen meddelade att 60m för Pojkar/Flickor 9-10 år utgick. 
Personligen tycker jag det känns schysstare när arrangören väljer att stänga vissa grenar innan 
anmälningstiden gått ut när antalet anmälningar rusar i höjden. 

Unge Carl Odén förbättrade sitt personliga rekord i längd med 46 cm. Nya rekordet lyder 3,86 och 
gav en andraplats i P10-klassen. Det är absolut inte omöjligt att Carl klarar drömgränsen fyra meter 
vid nästa tävlingstillfälle som är Lilla Globengalan. 

Höjdgruppens tränare Andreas Henriksson går nu också under epitetet ”Mirakelmannen”. Samtliga 
tre deltagare i hans höjdgrupp tog Guld och den 4:e i gruppen (Elin Träff som tävlar för Åkersberga) 
tog silver i F15, dvs efter Jeanne som vann. 

Jeanne vann alltså höjdhoppet på fina 1,57. Denna tävling var dock DM bara för 12-14-åringarna så 
Jeanne tillsammans med till exempel alla andra F15 verkar i år inte få någon chans på DM-tecken. 
Hammarbyspelen är DM för seniorer men det är ju klen tröst för ungdomarna 15-17 år. 

Celine fick däremot lämna Sätrahallen med en DM-medalj - grattis till bronset på 200m! 

  

 



Klubbens huvudtränare Per-Jonas Trollsås med adepten Alexander Ludwigs. 

 

Markus "Mackan" Brodin kopplar greppet på 600m-loppet. Alexander Davidsson-Eriksson är också 
fint med. 



 

Seriösa och välkammade unga idrottsmän i form av Hässelbys Linus Jonsson, Alex och Mackan. 
Dessa tre var P12 60m-medaljörena. 

 

En oväntad och en väntad DSK-are på prispallen efter P12 Kula: Alexander och Johan. 



 

Alexander infriade favoritskapet i höjdtävlingen. 

 

Lovisa med sina dubbla DM-guld! 

Pallplatser och klubbrekord 

Alexander Ludwigs -04 

Guld P12 60m 8,72 

Guld P12 Höjd 1,38 

Markus Brodin -04 

Brons P12 60m 8,82 

Guld P12 200m 28,40 - klubbrekord! 

Guld P12 600m 1.47,39 



Johan Rosenbaum -04 

Guld P12 Längd 4,66 - klubbrekord! 

Guld P12 Tresteg 9,07 

Guld P12 Kula 9,10 

Alexander Davidsson-Eriksson -04 

Silver P12 Kula 8,60 

Carl Odén -06 

Silver P10 Längd 3,86 

Jeanne Lindestam -01 

Guld F15 Höjd 1,57 

Carolina Larson -02 

Silver F14 1000m 3.20,08 

Saga Bolmgren -03 

Silver F13 200m 28,38 

Guld F13 600m 2.31,88 

Sara Fajerson -03 

Silver F13 600m 2.34,17 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F13 Höjd 1,54 

Guld F13 Kula 11.77 

Celine de Champs -04 

DM-Brons F12 200m 30,23 

Ella Axelson -06 

Silver F10 Längd 3,66 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / LILLA GLOBENGALAN, SÄTRA 7/2 2016  



 

Lilla Globengalan, Sätra 7/2 2016  
2016-02-08 18:46 

Fyra stafettlag i farten!  
 

Bilden ovan. Alex får guld i höjd på 1,42. Det var så högt han och tvåan kom innan 
de bröt för 60m-finalen. Därefter var benen för trötta för att fortsätta med höjdhoppet. 
Det blev i alla fall nytt personbästa på 60m där han fick silver på 8,69, trots att han 
fick skynda sig från höjdhoppet och snabbt byta till springskor! 

Lilla Globengalans signum är stafetterna. Det är många 13-årslag som vill ta 
chansen att testa formen inför stafetten som komma skall på "riktiga" Globengalan, 
dessutom finns stafett även för 15-åringarna. 

Denna gång hade vi glädjande nog hela fyra stafettlag med, något som faktiskt kan 
vara all-time high. 

Ebba, Oscar, Saga och Adam svarade för en stabil insats i den äldre klassen och 
blev sexa av tolv lag. 

Våra lag i trettonårsklassen sprang också på bra, tyvärr tappade förstalaget pinnen 
och även om man fick springa om så försvann mycket energi på vägen dit. Men vissa 
hävdar ju att ett dåligt genrep ger en bra premiär, 17:e februari får vi se om så är 
fallet. Nu var det istället andralaget som fick bästa tid av DSK-lagen och som var 
snubblande nära att få springa final. 



Hursomhelst, bra jobbat Sara, Alexander, Saga, Markus, Lovisa, Alex, Sophie, Viktor, 
Jossan, Måns, Celine och Gustav! 

Om något annat än stafetterna ska nämnas är det i så fall Viktors superlopp på 600m 
där han visade en fantastisk fighteranda, satte ett nytt dunderpers (1.46,74) och 
utmanade Oxelösunds duktige Linus Jansson ända in på mållinjen. 

 

Pallplatser 

Alexander Ludwigs -04 

Guld P12 Höjd 1,42 

Silver P12 60m 8,69 

Viktor Skoglund -04 

Silver P12 600m 1.46,7 

Lucas Törnström -05 

Guld P11 600m 1.53,92 

Victor Törnström -05 

Brons P11 Längd 4,08 

Brons P11 600m 1.54,79 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / HAMMARBYSPELEN, SÄTRA 12-14/2  

 

Hammarbyspelen, Sätra 12-14/2  
2016-02-15 20:04 

Philip hoppade 6,27!  
 
Bilden ovan. Philip och Nils från ett tidigare tillfälle. På Hammarbyspelen slog de båda nya 
klubbrekord. 

Många sjuka DSK-atleter gjorde att det bara var ett fåtal som var med på årets Hammarbyspel. 

Bästa resultatet gjorde Philip som hoppade nytt totalpers (både inne och ute) 6,27. Med detta 
superhopp är han nu tvåa på Sverigestatistiken och det egna klubbrekordet förbättrades med inte 
mindre än 30 cm!  Philip hade dessutom ytterligare två hopp över sex meter, det bådar gott inför 
kommande Inne-USM. 



En annan som slog pers var Valle som sprang 60m på 7,68. 

Pallplatser och klubbrekord 

Philip Ludwigs -00 

Brons P17 Längd 6,27 - klubbrekord P16! 

Hunter S Mabon -69 

DM-brons M Kula 10,95 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P12 60m 8,73 

Nils Jonsson -00 

Fyra P17 1000m 2.55,97 - nyetablerat klubbrekord P16! 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / IJSM/IUSM-17, VÄXJÖ 20-21/2 2016  

 

IJSM/IUSM-17, Växjö 20-21/2 2016  
2016-02-22 19:11 

Ännu en lyckad SM-tävling!  
 

Coach P-J rapporterar från IJSM/IUSM-17: 

  

IUSM/IJSM gick av stapeln i Sveriges finaste inomhusarena för friidrott -  Telekonsult 
Arena i Växjö. Arenan har hela sex rundbanor och permanent läktare samt härliga 
biutrymmen för uppvärmning och bi-aktiviteter. 

DSK åkte till Växjö med en liten men förhoppningsfull trupp bestående av P17-
grabbarna Valentin Strohkirch 60m och Arvid ”Bobby” Friberg 400m. Valentin med 
nysatt personligt rekord på 60m på 7,68 och Arvid med ett 400m-pers på 53,08  = 
14:e plats i Sverigestatistiken. 

  

Dag 1 



Arvid  var först ut på lördagen och startade i heat två av tre där förutsättningarna var 
att ettan plus tre tider gick vidare till final. 

I första heatet hade ettan och tvåan 52,11 samt 52,29 efter en taktiklöpning av 
favoriten från Öresund. Arvid startade friskt i sitt heat där alla löparna var väldigt 
jämna de första 100m, i andra kurvan avancerade Arvid något  och tog sig in som 
fyra  efter först varvet. Han avancerade dock fint  upp till tredje på på bortre rakan, för 
att sedan ta in ytterligare på tätduon. I mål var Arvid trea med den fina tiden 
52,08!!  Personligt Rekord med 1 sekund! 

Skulle detta räcka till avancemang och en av de åtråvärda finalplatserna?? Det tredje 
heatet startade och det bildades ganska snart två grupper där de första två kom in på 
ca 50,5 och den andra på ca 52 och….. jo men visst Arvids tid räckte till final!  Helkul 
för oss som var på plats och för Arvids föräldrar och släktingar som kastade sig i 
bilarna och körde till Växjö i snögloppet för att vara på plats på söndagens final! 

  

Dag 2 

Valentin började dagen med att springa försök på 60m där åtta styck skulle gå till 
final. Valle såg grym ut i uppvärmingshallen och körde stegringar och starter som 
aldrig förr, inget syntes av hans tidigare knä-, ben- eller fotledsproblem. I 
försöksheatet sprang Valentin på den svåra ytterbanan och fick ett litet felsteg i 
starten, hans normalt sett bästa del av loppen, nu kom han istället starkt tillbaka i 
slutet av loppet och fick en tid på 7,71 endast tre hundra delar från det färska 
personrekordet. Bra jobbat och det skall bli kul att se honom på 100m i sommar! 

När tävlingarna sedan började närma sig slutet och de avslutande 400m finalerna fick 
vi först se den före detta DSK-aren Saga Berneryd vinna ett rafflande lopp i F17 där 
tre olika tjejer hade ledningen och skillnaden mellan ettan och trean endast var 0,2 
sek till Sagas fördel - snyggt jobbat. 

I P17-finalen fick Arvid den tuffa innerbanan och öppnade något hårdare än i 
försöken och varvade på ca 24,5. På andra varvet närmade han sig täten något i 
sista kurvan, i mål var Arvid sexa men med ett NYTT PB igen 52,03!   och sexa i 
Sverige,  inte ille för en kille som endast friidrottat i ca 2,5 år.    

Det skall bli kul att följa Arvid och Valentins utveckling i vår och sommar samt 
spännnade att se vad de kan göra på stafett-SM tillsammans med Nisse-Nisse, Philip 
Ludwigs och nya sprinterlöftet Adam Haron….. De tre tävlar för övrigt på IUSM i 
Uddevalla om två veckor! 

Arvids försökslopp 

Klubbrekord 

Arvid Friberg -99 

Sexa P17 400m 52,03 - klubbrekord P17! 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / KANONSPELEN, NORRKÖPING 5/3 2016  



 
Foto: Photographer: Anders & Anette 

Kanonspelen, Norrköping 5/3 2016  
2016-03-07 18:09 

Philip och Oliver på pallen i favoritgrenen!  
 
Bilden ovan. Oliver och Philip dominerade 400m när de lade beslag på de två främsta platserna! 

Kanonspelen är en tävling som arrangeras gemensamt av Finspångs AIK Friidrott och GoIF Tjalve i 
fina Stadium Arena i Norrköping. 

DSK-truppen i år bestod av Philip och Oliver som sprang både 60m, 200m och 400m. 

På 60m gick båda till final och Philip slog dessutom pers i försöken. På 200m slog båda pers men det 
var inte så underligt eftersom det var första gången de sprang den distansen. 

400m är brödernas favoritdistans och trots att de sprang i klassen för ett år äldre kom de etta och 
tvåa, Philip först och Oliver hack i häl. Bra jobbat, grabbar! 

Pallplatser 

Philip Persson -07 

Guld P10 400m 1.19,83 

Oliver Persson -07 

Silver P10 400m 1.21,74 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / IUSM, UDDEVALLA 5-6/3 2016  



 

IUSM, Uddevalla 5-6/3 2016  
2016-03-07 18:25 

Väl godkända insatser av Philip och Adam!  
 
Bilden ovan. Rutinerade Philip, nu med tre SM-starter i bagaget, och den mer exalterade Adam som 
gjorde SM-debut. 

När nu ungdoms-SM inomhus för 15-16-åringarna kom att avgöras när vissa av våra ungdomar 
fortfarande var på diverse sportlovsaktiviteter och Nils Jonsson inte kunnat träna på grund av stukad 
fot och förkylningar så blev det till slut bara två DSK-are i startlistan. 

Tävlingen avgjordes i Rimnershallen. En hall som säkert är jättebra för träning men som inte alls 
erbjuder några åskådarplatser. Starten på 60m samt första kurvan på rundbanan går under ett lågt 
tak så vad som händer där kan endast ett fåtal av de som befinner sig på "andra våningen" se. 
Dessutom får ju lite fler chansen att gå vidare till semifinaler/final när det är åtta rakbanor, här var 
det sex. 

Först ut var Adam som skulle springa 60m. Eftersom många av de anmälda inte kom till start så var 
förutsättningarna väldigt tuffa, trettio sprinters som fightades om tolv semifinalplatser (hade bara 
en till startat hade det istället blivit tre semifinaler!). Adam, med all sannolikhet den minst erfarne 
i startfältet, kom iväg bra men hade inte den riktiga explosiviteten denna morgon. 7,76 är inte alls 
dåligt men det hade krävts nytt pers, alltså bättre än 7,68, för avancemang. Helt uppenbart var 
dock att denna SM-start fungerade som en stor uppmuntran för Adam som tidigare bara gjort tre (!) 
60m-starter. Räkna med att Adam nu kommer att träna järnet för att ytterligare försöka närma sig 
svenska ungdomseliten under utomhussäsongen då det är 80m som gäller. 

Philip, med ett längdsilver från USM utomhus, tampades mot 19 andra hoppare. Alla hade först tre 
försök varefter de åtta då främsta fick tre till. Vi alla i DSK-klacken, och sannolikt Philip också, var 
lite osäkra på formen eftersom Philip hade haft feber så sent som för några dagar sedan. Första 
hoppet kände sig Philip störd av 400m-loppet som gick precis då han skulle hoppa. Även i andra 
hoppet var det en bit kvar till plankan men 5,99 var i princip en garanti för sex hopp. I fjärde 
omgången fick han på ett riktigt fint hopp som visade sig bli hans bästa för dagen, 6,20. Även nästa 
hopp var över sex meter, 6,14. Gott så men coach PJ som satt alldeles vid gropen sa att det skulle 
varit decimetrar bättre ifall Philip fått en perfekt plankträff vilket han nu var långt ifrån. Med tanke 
på att Philip ändå hoppade i trakterna av sitt pers som är 6,27 måste man ändå säga att han gjorde 
en mycket bra tävling. Det är tufft på SM, det är så det ska vara och för medalj krävs i allmänhet 
att man överträffar sig själv. 



Vi visar ändå vår omgivning att vi är en klubb med ambitioner att vara med och slåss med de absolut 
bästa på ungdomssidan och vi visar våra unga atleter att vi är beredda att satsa på dem och de dem 
möjligheter att ställa upp på SM-tävlingar även när det till exempel innebär lite längre resor och 
övernattningar. Att det sen inte blir DSK-medaljer på varje mästerskap gör ju bara att vi glädjs 
extra mycket när det sker!  

  

 

Interiör från Rimnersvallen. 

 

På SM ska det vara lite extra fint, titta vilka fina ansatsmarkörer arrangören lånade ut! 

DSK-resultat IUSM 2016; 

Philip Ludwigs -00 

5:a P16 Längd 6,20 

Adam Haron -01 

Trea Heat 5 P15 60m 7,76 (sju hundradelar från att gå vidare till semifinal) 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / LILLA HAMMARBYSPELEN, SÄTRA 12/3 2016  



 

Lilla Hammarbyspelen, Sätra 12/3 2016  
2016-03-14 17:57 

Kul med Mångkamp!  
 
Bilden ovan. Victor och Lucas utökade sin säkert redan imponerande pokalsamling efter starka 
insatser på Lilla Hammarbyspelen. 

Tidigare tävlade även PF10-11 i Hammarbyspelen men från och med i år har de en egen tävling 
nämligen Lilla Hammarbyspelen. 

Mats Törnström rapporterar: 

Lilla Hammarbyspelen blev en tuff men rolig tävling där Victor och Lucas lyckades ta en dubbelseger 
i P11. Det är en av de få mångkamperna för de yngre klasserna och i år tävlade man i 60m häck, 
kula, längd och höjd. 

Victor vann relativt komfortabelt med idel personliga rekord och efter först stolpe ut blev det sen 
stolpe in för Lucas. Han fick nämligen samma poäng som trean men eftersom han vann en gren 
(längdhopp på nya personliga rekordet 4,37), så blev han tvåa. Det var välförtjänt för han missade 
en placering i häckloppet där tusendelarna var till hans nackdel. 

Extra kul var att Isak Lanneborn debuterade i mångkamp och kom på en fin 10:e plats med idel nya 
personliga rekord!  

Tilläggas bör att i P10-klassen kom Carl Odén på en fin niondeplats. Extra bra gick det för Carl i kula 
där han stötte hela 7,10. 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / HANINGE OPEN, 12-13/3 2016  



 

Haninge Open, 12-13/3 2016  
2016-03-14 18:18 

Bröderna Ludwigs hoppar långt och gärna!  
 
Alexander på prispallen med ett ansiktsuttryck värdigt Mona Lisa. Notera all tejp i bakgrunden. 

Haninge Open är tävlingen som kanske är mest känd för sitt underlag: på Torvalla 
Sporthalls parkettgolv läggs nålfiltsmattor ut som täcker ca en tredjedel av hallens 1.700 
kvadratmeter, under mattorna ligger dubbelhäftande tejp till värde av ca 9.000 kronor. 

Philip och Alexander Ludwigs försvarade vår klubbs fina traditioner på årets Haninge Open. 

Philip satte nytt tävlingsrekord i längd med nästan en meter när han hoppade hela 6,32. Kanske var 
det skönt att hoppa med zon istället för planka som ju är brukligt när man kommit upp i Philips 
ålder. 

Alexander gjorde också en stabil tävling och samlade på sig silvermedaljer en masse. Kanske att 
bästa resultatet var 1,45 i höjd, det är iallafall en tangering av Alex tidigare nästbästa 
tävlingsresultat. 



 

Philip - numera innehavare av Haninge Opens tävlingsrekord i P16 Längd! Han är nu tredje DSK-aren 
i rekordlista, de övriga är Lovisa Ewerblad (satte rekord 2012 och 2014) samt Oskar Andrén (2005). 

  

Pallplatser och klubbrekord: 

Philip Ludwigs -00 

Guld P16 Längd 6,32 (zon) - nyetablerat klubbrekord! 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P12 Höjd 1,45 

Silver P12 Längd 4,43 

Silver P12 Kula 7,08 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / MARS-SPELEN, ÖREBRO 12-13/3 2016  



 

Mars-spelen, Örebro 12-13/3 2016  
2016-03-15 18:12 

Veteraner och ungdomar sida vid sida!  
 
Bilden ovan. Lovisa och Ella trivdes både i den fina Tybblelundshallen i Örebro. 

Både unga och inte fullt så unga DSK'are ställde upp i årets upplaga av Mars-spelen. Vår 
veteranverksamhet växer och Marsspelen är en tävling som satsar lite extra på denna kategori av 
atleter. Att målmedveten träning ger resultat även efter 40 visade till exempel Anders Bäckman 
som vann veteranernas längd på 5,47, förra året på samma tävling hoppade Anders 5,19. 

Bland ungdomarna noterade Lovisa nya klubbrekord i både längd och 3kg-kula. Som en extra bonus 
blev det även personligt rekord på 800m. 

Ella sprang bra på både 60m (gick till final), 200m (silver) och 600m (guld!). För första men 
säkerligen inte sista gången provade hon även häck. Exklusivt för alla Ellas fans kan vi även 
presentera en video på hennes fina 600m-lopp: 

Marsspelen 2016 - F10 600m 

  

 

Ella med sina medaljer, visst blir man lite chokladsugen när man ser dem? 



  

Pallplatser och ungdomsklubbrekord 

Anders Bäckman -71 

Guld M Vet Längd 5,47 

Anna Werner -79 

Silver K Vet Längd 3,72 

Lovisa Ewerblad -03 

Brons F13 800m 2.39,42 

Femma F13 Längd 4,70 - klubbrekord! 

Fyra F14 Kula (3kg) 9,45 - klubbrekord! 

Silver F13 Kula (2kg) 11,32 

Ella Axelson -06 

Guld F10 600m 2.02,15 

Silver F10 200m 32,54 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SISTA CHANSEN, HUDDINGE 19-20/3 2016  

 

Sista Chansen, Huddinge 19-20/3 2016  
2016-03-21 20:16 

Fin säsongavslutning för tävlandet i närområdet!  



 

Bilden ovan. Isabelle Romson var yngsta DSK-tjejen på Sista Chansen. I klassen F9 
60m vann hon sitt försöksheat och gick till final där hon blev fyra, det av cirka 80 
startande tjejer! På nästa tävling ska det bli spännande att se Isabelle i sina nya 
spikskor. 

Samtidigt som Inomhus-VM pågick i USA avgjordes Sista Chansen i Huddinge. Sista 
Chansen är just det för alla tävlingssugna friidrottsungdomar som vill avsluta 
inomhussäsongen i Stockholmsområdet.  

Som vanligt bjöd våra ungdomar på många fina resultat. Lovisa fortsatte att finslipa 
formen inför kommande Svealandsmästerskap och fick på köpet medaljer i både kula 
och längd. Alexander D-E fick också två medaljer med sig hem, kombon kula och 
medeldistans är inte helt vanlig. 

Apropå Inomhus-VM, grenkombinationer och kloka ord så vill jag här passa på att 
dela vad Stefan Holm i helgen skrev om sin adept Sofie Skoog; 

"När hon var 16 år gammal var hon inte bra nog för att komma in på 
Friidrottsgymnasiet i Karlstad. Däremot kom hon in i Falun. Som kulstötare. 

Ifjol, strax innan hon fyllde 25, vann hon sitt allra första SM-guld. Det blev ju inga i vare sig 
ungdoms- eller junior-SM. Ifjol fick hon dessutom chansen att hoppa sitt allra första internationella 
mästerskap. Hon var ju aldrig bra nog för ungdoms-OS och junior-EM, junior-VM och U23-EM. 

Tänk på det, ni som funderar på att ge upp för att ni inte vinner allt och är bäst som 15-åringar. Det 
tar längre tid att bli bra för vissa och det är värt att lägga ner den tiden." 

Sofie Skoog klarade 1,93 i VM-finalen, och slutade femma.   

Få se, var var vi, jo, Celine skaffade sig ett nytt fint pers på 600m: 1.54,57. 

Alexander L vann både längd och 60m. Philip sprang favoritdistansen 400m bara knappa tre 
tiondelar från perset och vann silver och på samma distans var Ella snabbast av alla Flickor 10. 

 

Philip blev tvåa på 400m 

Pallplatser 

Alexander Ludwigs -04 



Silver P12 Höjd 1,43 

Guld P12 Längd 4,48 

Guld P12 60m 8,69 

Alexander Davidsson Eriksson -04 

Silver P12 Kula 8,32 

Silver P12 600m 1.50,12 

Philip Persson -07 

Silver P9 400m 1.20,21 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F13 Kula 11,86 

Brons F13 Längd 4,65 

Ella Axelson -06 

Guld F10 400m 1.13,51 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / UNGDOMSSPELEN, ESKILSTUNA 25/3 2016  

 

Ungdomsspelen, Eskilstuna 25/3 2016  
2016-03-28 10:57 

Friidrott på Långfredagen!  
 
Bilden ovan. Tre glada medaljörer från familjen Skoglund! 

Karin Sundberg rapporterar: 

Den längsta dagen brukar Långfredagen kallas och då passar det ju bra att åka att tävla i den 
längsta tävlingen av alla inomhustävlingar. Sista grenen gick av stapeln 19.30 på kvällen…. 



Det var ett litet men starkt DSK-gäng som tagit sig till Eskilstuna för att tävla i Eskilstuna 
Ungdomsspel. En stark lockelse har förstås påskägget som alla tävlande får. Två olika syskongäng, 
Erik, Viktor, Frida Skoglund och Oliver, Philip, Emilia Persson samt Emilia Larsson tävlade i många 
olika grenar under dagen. 

Oliver Persson lyckades att ta sig till final bland pojkar 9 där han gjorde ett starkt lopp och kom in 
på en 6:e plats. 

Erik och Viktor i P12 sprang 60 m i en mycket tight direktfinal (endast 4 startande). De pressade 
varandra in på mållinjen och till slut skiljde det endast 4 tusendelar. I ett sådant läge så skulle det 
kännas bra med två guldmedaljer istället för ett gult och ett silver, framförallt som speakern vid 
prisutdelning säger att de hade samma tid. Det är lite jobbigt att vara tvilling ibland och tävla mot 
varandra. ;-) 

Viktor fick dock sin revansch på 800 m. Anmälda till tävlingen var två (!) stycken, dvs Erik och Viktor 
samt en 05 kille som sprang utom tävlan. Viktor tog kommandot, men blev pressad av 05 killen in på 
mållinjen vilket gav en riktigt bra tid på 2.42. Nytt pers! 

I ett annat rundbanelopp (400 m) så var det också strid in på mållinjen mellan Oliver Persson och en 
stark hemmalöpare. Till slut skiljde det endast 5 hundradelar mellan 3:an och 4:an Oliver. Brorsan 
Philip knep en finfin 2:a placering. 

Lillasyster Frida Skoglund passade på att tävla ”för att ha något att göra” under den långa dagen 
och det gick alldeles lysande. En 2:a plats på 600 m på tiden 2.09,10 gav Frida den första 
friidrottsmedaljen och mersmak. Frida öppnade genast upp för en ev fortsättning… 

Erik följde upp 60 metersguldet med ett guld i längdhopp och en silvermedalj i kula. 

Dagen och kvällen avslutades med en riktigt rolig stafett. Åkersberga hade anmält ett lag till 
stafetten 4x200 m max 44 år, men saknade två killar till sitt lag så Erik och Viktor blev medbjudna 
springa. Lag Åkersberga/Danderyd sprang fort och knep en silvermedalj bland 8 startande lag. En 
riktigt rolig och fartfylld avslutning efter en mycket lång tävlingsdag. Efter besök på McDonalds på 
vägen hem så landade vi hemma i Danderyd kl 22.30 på Långfredagskvällen! 



 

Emelie Persson gjorde sin första men förhoppningsvis inte sista friidrottstävling! 

 

Philip vann en silvermedalj efter ett nytt pers på 400m 



 

Erik och Viktor 1:a och 2:a på 800 m 

 

Viktor 2:a, Erik 1:a och 3:an Josef Malscher från Alunda 



 

Fridas första friidrottsmedalj, 2:a på 600 m 

 

Lyckat samarbete mellan Åkerberga och Danderyd!  



 

Mellan två Lidingölag så lyckades vi ”spränga" oss in! 

  

Pallplatser 

Erik Skoglund -04 

Guld P12 60m 8,98 

Silver P12 800m 3.02,51 

Guld P12 Längd 3,97 

Silver P12 Kula 5,36 

Viktor Skoglund -04 

Silver P12 60m 8,98 

Guld P12 800m 2.42,12 

Philip Persson -07 

Silver P9 400m 1.18,07 

Frida Skoglund -06 

Silver F10 600m 2.09,10 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / SVEALANDSMÄSTERSKAPEN, NYKÖPING 2-3/4 2016  



 

Svealandsmästerskapen, Nyköping 2-3/4 2016  
2016-04-05 14:06 

Vilka fantastiska tjejer vi har!  
 
Bilden ovan. Stockholmslaget, med bland annat fyra DSK-are, firar segern i Svealandsmästerskapen. 

Våra fantastiska friidrottstjejer Carolina, Saga, Sara och Lovisa gjorde riktigt bra ifrån sig på årets 
Svealandsmästerskap inomhus. Att bara bli uttagna och få vara med i stadslaget är stort men dessa 
fyra lyckades dessutom hävda sig väldigt bra i den hårda konkurrensen. 

Carolina som brottats med sjukdom och fotproblem gjorde det bra som via en andraplats i sitt 
försöksheat på 1000m lyckades kvalificera sig till finalen. Väl där blev det en godkänd femteplats. 

Sara slog pers i längd med två cm. 4,64 räckte till en sjundeplats av de 49 startande tjejerna. Hon 
hann även med att vinna sitt försöksheat på 800m. Tyvärr blev hon sen sjuk och kunde inte ställa 
upp i söndagens final. 

Saga började med att springa 200m på tangerat personligt rekord, 28,31. Detta räckte till en 
silvermedalj med en tusendels marginal! Fjärde tjej var ytterligare två tusendelar bakom, så tight 
var det! Sen vann Saga sitt försöksheat på 800m och i finalen dagen efter avgjorde hon genom att 
rycka med ett varv kvar och med nöd och näppe hålla Lidingös Victoria Psilander bakom sig hela 
vägen till mållinjen. Man kan notera att tjejen som kom tvåa i det försöksheat som Sara vann lade 
beslag på bronset. 

Lovisas höjdhopp på lördagen blev en riktig nagelbitare, en tävling som hon till slut gick segrande 
ur: 

”Jag visste redan innan att det var fyra tjejer som kunde hoppa högt och att Klara Frykholm var den 
med bästa perset men jag försökte strunta i hur de andra hoppade och koncentrerade mig bara på 
mina egna hopp. Men sen när Klara tog 1,48, 1,51 och 1,54 i sina tredje och sista försök så blev jag 
bara mer och mer taggad. Det hade varit roligt att ta 1,58 också men jag är superglad att jag vann!” 

Lovisa vann alltså på 1,56, samma höjd tog även Glanshammars Klara Frykholm men Lovisa klarade i 
första och Klara i andra försöket.   

På söndagen stötte Lovisa 12,22 vilket gav en klar tredjeplats och vår klubbs fjärde individuella 
Svealandsmästerskapsmedalj! 



Kanske att detta Svealandsmästerskap till och med var det bästa någonsin sett till vår klubbs 
medaljsamlande. För tre år sedan tog vi också fyra medaljer men då blev det två guld och två 
brons. 

Nåja. Vad är väl ett Svealandsmästerskap i friidrott? Det kan ju vara fruktansvärt långtråkigt och 
dötrist åh tråkigt åh alldeles, alldeles underbart. 

 

Lovisa med sin guldmedalj 

 

Snart dags för start på 800m - precis som för medtävlarna så får ni kära läsare bara se ryggen på 
Saga! 

DSK-resultat 

Carolina Larson -02 

Tvåa i F14 1000m-försöksheat 3.17,95 Q 

Femma F14 1000m 3.18,74 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F13 Höjd 1,56 

Brons F13 Kula 12,22 

Saga Bolmgren -03 

Silver F13 200m 28,31 

Etta i F13 försöksheat 800m 2.44,64 Q 

Guld F13 800m 2.34,17 

Guld Stafett 8x200m 3.33,71 



Sara Fajerson -03 

Etta i F13 försöksheat 800m 2.38,06 Q 

Sjua F13 Längd 4,64 

TÄVLA / INOMHUS 2015/16 / QUICKNET-SPELEN, VÄSTERÅS 16/4 2016  

 
Foto: Photographer: Anders & Anette 

QuickNet-spelen, Västerås 16/4 2016  
2016-04-19 21:39 

Medaljer på sista inomhustävlingen!  
 
Bilden ovan. Oliver och Philip - vana besökare på den pampiga prispallen i Westinghouse-arena. 

Nu får det vara nog! Från och med nu ska vi tävla utomhus med frisk luft och solsken. På årets sista 
inomhustävling ställde tre uthålliga DSK-are upp. 

Alexander, som började inomhussäsongen redan i november, avslutade stabilt med tre andraplatser 
(fast egentligen vann han längdhoppet eftersom den som där hoppade längst var ett år för gammal). 
Eftersom det var tre olika vinnare kommer iallafall jag osökt att tänka på den klassiska (och efter 
senaste skidsäsongen mycket osannolika) Norge-historia: 

Vid en skidtävling i Holmenkollen kom bäste norrman först på femte plats. Dagen därpå kunde man 
läsa i de norska tidningarna: ”Norge visade i går sin höga klass vid skidspelen. Det krävdes fyra 
utlänningar för att slå en norsk gutt.”   

OK, när ni slutat skratta går det bra att läsa vidare. 

Även tvillingarna Philip och Oliver tävlade och de verkar trivas i Västerås. Förra gången i januari på 
Inlagda Gurkspelen blev de etta och tvåa på 600m och minsann den bravaden lyckades de nu 
upprepa! Philips 2.05,55 var dessutom personligt rekord med över tre sekunder. 



 

Alexander tar emot guldmedalj efter längdhoppet 

  

Pallplatser 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P12 60m 8,79 

Silver P12 Höjd 1,43 

Guld P12 Längd 4,58 

Philip Persson -07 

Guld P9 600m 2.05,55 

Oliver Persson -07 

Silver P9 600m 2.11,54 

 


