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Två Sjöar Runt, Sundbyberg 16/3 2014  
2014-03-16 17:52 

Tre deltagare - tre guld!  
 
Bilden ovan. Vilma och Olof visar upp sina vinnarpokaler och -choklad. 

Utomhussäsongen inleds traditionsenligt med tävlingen Två Sjöar Runt, i år för femtionde gången! 
Löparna springer runt de vackra fågelsjöarna Lötsjön i Sundbyberg och Råstasjön i Solna. 

Tävlingsdagen den tredje söndagen i mars innebär att tävlingen bjuder på mycket varierat väder, 
ibland försommar - ibland snöstorm. I år var det strålande sol men ganska blåsigt och kallt i 
skuggan. 

Rent tävlingsmässigt blev det full pott för DSK. Våra tre deltagare vann alla sin respektive klass. 

Först ut var Carolina Larson som trots att hon ställdes mot ett år äldre tjejer lyckades vinna F13-
klassen. Efter det att Carolina kom ikapp Eskilstunas duktiga Celine Allard efter knappt halva loppet 
så kontrollerade hon resten av loppet. 

De forna dagiskompisarna Vilma Jonsson och Olof Silvander sprang också stabilt och vann Flickor 
resp Pojkar 15. 



 

Carolina med sin pokal. Chokladen kan hon ha sålt. 

 
  

Danderydsloppet 1/5 2014  
2014-05-02 21:09 

Hela sex guld till arrangörsklubben, det vill säga oss!  
 
Bilden ovan. En person som verkligen förgyller Danderydsloppet är vår eminente speaker Robert 
Levay - här intervjuas Sara Fajerson efter segern i F11-klassen. 

Ännu ett lyckat Danderydslopp att lägga till handlingarna. Trenden med allt fler deltagare år från år 
bröts visserligen men det skyller vi på almanackan som med första maj på en torsdag inbjuder till 
långhelg. 

Vädret var för en gångs skull inte heller direkt på vår sida även om solen visade sig mer och mer allt 
eftersom tävlingen rullade på, den riktiga vårvärmen lyste dock bara med sin frånvaro. 



Arrangemanget var dock även i år en mycket fin demonstration av vad vi i DSK friidrott tillsammans 
kan åstadkomma när alla hjälps åt. För det är ju ett antal funktioner som ska bemannas; 
baniordningställande, nummerlappsutdelning, efteranmälan, tidtagning, banvaktande, sekretariat, 
drickakontroll, speaker, prisutdelning, café, etc, etc. Intrycket är att alla vi gjorde det extra bra 
denna gången! 

Rent sportsligt fanns det också mycket att glädjas över. Många duktiga löpare väljer att ställa upp i 
Danderydsloppet, kanske är det de fina pokalerna som lockar, så att vår klubb i denna tuffa 
konkurrens vinner sex klasser är riktigt bra.  

Här är alla DSK-are som tog medalj: 

Guld K Motion 10 km Helena Silvander 45,30 

Guld F15 5 km Vilma Jonsson 20,32 

Silver F12 2 km Carolina Larson 7,43 

Guld F11 2 km Sara Fajerson 8,10 

Guld P11 2 km Theodor Gilstring 7,50 

Silver P11 2 km Olle Häger 8,12 

Silver P10 2 km Gustav Ihse 8.26 

Guld P9 1 km Lucas Törnström 4,45 

Silver P9 1 km Victor Törnström 4,45 

Brons P9 1 km Vincent Larson 4,56 

Guld F8 1 km Vera Millbourn 5,31 

  

 

Jeanne Lindestam och Alicia Björn gjorde ett storartat arbete som pigga och positiva funktionärer. 



 

Klassen Pojkar 9 ägdes av DSK. Vincent, Lucas och Victor (eller om det är Victor och Lucas) lade 
beslag på alla medaljerna. 



 

Theodor sprang i år 23 sekunder snabbare än förra året - då blev det silver, i år blev det guld! 



 

Carolina (längst till vänster) på "prispallen" tillsammans med Turebergarna Alice Berg och Nora 
Lundmark. 



 

Prisutdelning för Pojkar/Flickor 13. Hässelbys Lovisa Bivstedt (med ändamålsenliga vantar) nöjde 
sig inte bara med att vinna utan slog även F13-banrekordet. 

 

Här (allra längst till höger i bild) springer Vilma lyckligt ovetande om att hon precis blivit av med 
F13-banrekordet. Hon var denna gång snabbast av alla Flickor 15 och vann därmed sitt åttonde raka 
Danderydslopp! 



 

Nöjd F15-medaljtrio: Vilma, Vallentunas Mika Söderström och Väsbys Linnéa Dennerporth. 



 

Utan funktionärer skulle det inte bli något lopp. Stort tack för era insatser Jonathan, Ulrika och 
Vincent! 



 

Allt eftersom dagen led blev vädret bättre! Den för i år nya målfållan fungerade bra. 

 

I herrarnas tävlingsklass gick guldet till Fredrik Uhrbom och silvret till Simon Jörgensen. Som 
arrangör är det inspirerande när så meriterade löpare väljer att komma till vår tävling. Ännu mer 
inspirerande när de gör som Uhrbom och återkommer. 

 



 

 
  

Stafett-DM, Sollentuna 14-15/5  
2014-05-16 18:27 

Trettio atleter i elva lag tog sju medaljer varav fyra GULD!  
 
Under två vardagskvällar arrangerade Turebergs FK årets Stafett-DM på ett förtjänstfullt sätt. 
Sollentuna kändes i princip som hemmaplan iallafall i jämförelse med att behöva åka i rusningstrafik 
till Sätra som vi behövt göra de senaste åren. Kanske var det därför det gick så otroligt bra, för 
årets DM kan ha varit det bästa någonsin för DSK. En summering av medaljskörden ger fyra guld, ett 
silver och två brons! 

Visserligen var det atleterna som gjorde jobbet på Sollentunavallens blå banor men utan Per-Jonas 
Trollsås fantastiska inspiration och administration hade det inte gått. Stort tack även till övriga 
lagledare Helena Larson, Johan Brodin och Håkan Kramnäs. Tack även till alla föräldrar och 
klubbkompisar som också hejade på.  

 

Hannes, Gurra, Oskar och Erland vann brons i klassen M 4x100m! 



 

Efter en nervös väntan, skulle det bli medalj eller inte?, fick F11-laget på 5x60m jubla. 
Hundradelarna var denna gången på rätt sida för Joséphine, Alexandra, Sara, Frida och Celine. 

 

Vårt F15-lag på 4x80m genrepade inför Stafett-SM genom att ta sig till final, väl där blev det en 
sjundeplats för Vilma, Saga, Eleonora och Elin. 



 

Guld-tjejerna Alexandra (påhejare), Sara, Lovisa och Celine blev så här glada när de vann guld på 
F11 3x600m. 

 

Theodor, Cesar och Markus fungerade för DSK's medeldistansare som Charlotte Kalla för svenska 
skidlandslaget på OS, det vill säga visade att vi var väl förberedda och att det var vårt mästerskap. 
Man kan även notera att alla tre var med på Ålandsträningslägret, bara att hoppas att 
hamburgarna från Hesburger inte ger utslag vid dopningskontrollen. 



 

Carolina, Emilia och Saga gjorde en strong insats och knep silvret på F13 3x600m 

 

Emil, Olof och Arvid imponerade både på 80m-stafetten (tillsammans med Tor) och på 3x800m. 
Genom en riktig laginsats tog de guldet före förhandsfavoriterna Huddinge på långa stafetten. 



 

Elin, Eleonora och Vilma avslutade DSK's magiska guldkväll genom att vinna F15 3x800m. 

 

Olof växlar till Arvid.  

 

Lagen på onsdag 

  

P11 5x60m Fyra i finalen 46,22 

Johan Rosenbaum, Olle Häger, Theodor Gilstring, Markus Bäckström och Markus Brodin 

  

F11 5x60m brons 46,24 

Sara fajerson, Joséphine Lindestam, Alexandra Frumerie, Deline DeChamps och Frida Bäckman 

  

F13 5x60m Utslagna i försöken 47,57 

Jeanne Lindestam, Saga Brodin, Carolina Larson, Emilia Larson ocg Hanna Bäckman 



  

P15 4x80m Fyra i finalen 40,94 

Tor Fåhraeus, Emil Lejonklou, Olof Silvander och Arvid Friberg 

  

F15 4x80m Sjua i finalen 42,90 

Eleonora Olsmats, Elin Saks, Vilma Jonsson och Saga Berneryd 

  

M 4x100m Brons 47,88 

Oskar Adolfson, Hannes Axell, Gustav Kramnäs och Erland Simonsson 

  

Lagen på torsdag 

P11 3x600m Guld 6.01,37 

Theodor Gilstring, Cesar Nilsson och Markus Brodin 

  

F11 3x600m Guld 6.16,82 

Lovisa Ewerblad, Celine DeChamps och Sara Fajerson 

  

F13 3x600m Silver 5.34,41 

Saga Brodin, Emilia Larson och Carolina Larson 

  

P15 3x800m Guld 7.03,42 

Arvid Friberg, Emil Lejonklou och Olof Silvander 

  

F15 3x800m Guld 7.37,42 

Eleonora Olsmats, Elin Saks och Vilma Jonsson 



 

Turebergs-stafetten, Sollentuna 4/5 2014  
2014-05-04 19:44 

Historiskt bra insats!  
 
Bilden ovan. Olof, Emil, Tor och Arvid firar sin silverplats i P15. Philip var också med i laget men 
drabbades av ryggont och hann inte till prisutdelningen! 

Turebergsstafetten är en klassisk stafett som lockar till sig klubbar från hela Stockholmsområdet 
kryddat med några från ännu längre bort. Denna gång gjorde våra killar och tjejer sin bästa insats 
någonsin! Tidigare år har kanske något enstaka lag utmärkt sig men i år hade vi inte mindre än fyra 
lag på prispallen och var snubblande nära att bli bästa klubb totalt. 

Johan Brodin, lagledare för P11-lagen, rapporterar: 

Hej alla och tack för en fantastisk tävlingsdag! 

Efter två sena avhopp (Vidar skadad och Johan sjuk) fick vi göra om en del i lagen och det blev ett 
03/04 + ett 04/05 lag istället för de vi hade från början. Hursomhelst så gjorde båda våra lag 
fantastiska insatser med en silverplats och en åttondeplats av sexton startande lag. Särskilt 
anmärkningsvärt är åttondeplatsen där vi hade tre killar födda 05 varav en fick springa både första 
och sista sträckan för att vi skulle få ett lag! Inget annat lag hade för övrigt 05:or med…Riktigt bra 
gjort! 

Det andra laget fick bara ge sig mot Västerås som ställde upp med idel 03:or, också det en väldigt 
bra insats av våra killar! Det är riktigt kul att se grabbarna springa, alla har bra löpsteg med ett fint 
driv och verkar tycka att det här är roligt. Det var bra fokus innan tävlingen och ingen verkade 
heller särskilt nervös utan bara glada.  Även sträcktiderna var överlag bra, det kändes verkligen som 
att alla gav det bästa de hade idag.  Fortsätter vi att träna kommer vi att ta många medaljer de 
närmaste åren och det ska bli spännande att följa utvecklingen för de här årgångarna. Hoppas också 
några har fått mersmak för att tävla lite mer. 

Tack också alla föräldrar som följer med och hjälper till! 



Även i övrigt hade DSK en framgångsrik dag i Sollentuna med silver till P15, silver F15 och brons till 
F13. Väldigt bra av vår lilla förening i konkurrens med alla storklubbar! 

 

Pepp-talk innan start gjorde susen! 



 

P11-silverlaget har all rätt att se nöjda ut! 

 

F13-laget med vacker ansiktsmålning! 



 

F13-laget på pallen! 

 

Philip på väg att ge näste löpare ett bra utgångsläge 



 

Olof växlar till Tor som ger sig ut på favoritsträckan 400m! 

 

Saga ser stark ut på upploppet, tänk om loppet varit 100m längre.... 



 

F15-laget på pallen. 

 

Ännu mera F15 på pallen 



  

Våra lag: 

Silver Pojkar 15 

Emil Lejonklou, Arvid Friberg, Philip Ludwigs, Olof Silvander och Tor Fåhraeus 

  

Silver Pojkar 11 

Theodor Gilstring, Adam Blomdahl, Cesar Nilsson, Markus Brodin och Gustav Ihse 

  

8:a Pojkar 11 

Lucas Törnström (dubblerade), Victor Törnström, Erik Ekman och Vincent Larson 

  

Silver Flickor 15 

Eleonora Olsmats, Elin Saks, Caroline Olsmats, Vilma Jonsson och Saga Berneryd 

  

Brons Flickor 13 

Emilia Larson, Clara Saks, Signe Printz, Carolina Larson, Saga Brodin 

 

Täby Vårspel 10-11/5  
2014-05-12 19:21 

 
Bilden ovan. Jacob huttrar på prispallen där han fick stå både efter 60m och längden. 

När vissa yngre DSK-are åkte på träningsläger valde andra att göra säsongsdebut på tävlingen Täby 
Vårspel. Vi hade fyra atleter med och alla lyckades så bra att de fick kliva upp på prispallen. 



Det regnade och var 8 grader och banorna var delvis under vatten - så det var långt ifrån några 
ideala förhållanden (är det bara jag eller kommer någon ihåg om det någonsin varit vackert väder 
när Täby arrangerat?). Jacob tyckte dock att det var kul att tävla trots detta och var  laddad särskilt 
som han tävlade med ett år äldre killar. Han gjorde två fina insatser med silver och 
personligt rekord i båda grenarna. I längd blev det 3,78m och på 60m 9.45. 

Carolina sprang under drömgränsen 2,30 på 800m och vann F13 före Emilia som blev trea. 

Lovisa tyckte det var roligt att kasta spjut trots det kalla och blöta vädret. Hon slog både pers och 
klubbrekord, tack vare bättre andrakast blev det silver i tävlingen trots upp till två år äldre 
medtävlare. 

 

Lovisa har nu tagit sitt första klubbrekord F11 utomhus, i spjut. Det kan inte uteslutas att det blir 
fler innan säsongen är över. 



 

Jacob på pallen...igen! 

Pallplatser 

  

Jacob Wieslander Örnfeldt -05 

Silver P10 60m 9,45 

Silver P10 Längd 3,78 

  

Emilia Larson -01 

Brons F13 800m 2.40,10 

  

Carolina Larson -02 

Guld F13 800m 2.29,93 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Silver F13 Spjut 22,69 - klubbrekord F11! 

DM för veteraner, Sätra 17-18/5  
2014-05-20 01:07 

Samma helg som ungdomsspelen hölls DM för veteraner på Sätra IP. Många medaljer blev det...  
 



Totalt samlade veteranerna ihop till 17 medaljer, varav 11 guld! 

DSKs veteransektion växer snabbt och då är det extra glädjande att debutanterna lyckades så bra. 

Här kommer några bilder på veteraner in action. 

  

 

Anders Källberg i stöten! Det räckte till ett silver denna gång. 

  



 

Jonas Hellström överlägsen på 5000m. 

 

 



Ulrika Evjen tog guld i kula för K40 

  

 

Urban på 400m häck och på väg mot guld. 

 

Anders Bäckman skickar iväg spjutet nästan 40m och tar silver! 



  

Fler bilder här! 

 

Veteran DM 2014  

 

  

Medaljlistan 

Komplett resultat finns här! 

  

K40 LÄNGD 
1 Ulrika Evjen -74 Danderyd SK 4,67 +1,5 

  

K40 KULA 4,0 
1 Ulrika Evjen -74 Danderyd SK 9,49 

  

K50 SPJUT 500 
2 Kristina Trollsås -61 Danderyd SK 20,36 

  

M35 200 M  

1 Jonas Bergqvist -75 Danderyd SK 25,44 

  

M35 800 M 
3 Jonas Bergqvist -75 Danderyd SK 2.21,60 

  

M40 100 M Vind -2,2 
1 Angel Galán -72 Danderyd SK 11,90 

  

M40 110 M HÄCK Vind -1,6 
1 Urban Evjen -73 Danderyd SK 20,40 

  



M40 400 M HÄCK 
1 Urban Evjen -73 Danderyd SK 1.15,82 

  

M40 KULA 
2 Urban Evjen -73 Danderyd SK 8,03 

  

M40 DISKUS 
1 Anders Bäckman -71 Danderyd SK 26,10 

  

M40 SPJUT 
2 Anders Bäckman -71 Danderyd SK 38,91 

  

M45 100 M Vind -0,4 
1 Jan Berneryd -66 Danderyd SK 13,14 

  

M45 400 M 
1 Jan Berneryd -66 Danderyd SK 60,04 

  

M45 1500 M 
1 Jan Berneryd -66 Danderyd SK 5.26,79 

  

M50 5000 M 
1 Jonas Hellström -61 Danderyd SK 17.55,25 

  

M60 KULA 5,0 
2 Anders Källberg -54 Danderyd SK 10,67 

  

M65 200 M Vind +0,2 
3 Evert Tegle -49 Danderyd SK 35,05 

2014  



 

Danderyds Ungdomsspel 18/5 2014  
2014-05-20 19:58 

Best Games Ever....igen!  
 
Bilden ovan. Ett hallelujah-moment fångat från F11-längd-prisutdelningen som verkligen 
sammanfattar känslan vid årets Ungdomsspel.  

Det känns nästan lite tjatigt att skriva det men årets Ungdomsspel blev återigen en stor framgång 
för vår klubb, både arrangörs- och tävlingsmässigt. 

Vi hanterade de rekordstora deltagarantalen i princip utan förseningar, solen sken, glass såldes, 
kulor stöttes, vind mättes, längdhoppsgropar krattades, hamburgare grillades, startpistoler 
avfyrades, atleter presterade och människor trivdes. 

Vid själva tävlingen lade vi själva beslag på inte mindre än 31 medaljer - ett strålande facit inte 
minst med tanke på att startfälten var större och starkare än någonsin tidigare. Grennyheten 1500m 
hinder lockade bara fyra deltagare å andra sidan tyckte många åskådare om att "på riktigt" få se 
mer eller mindre spektakulära passager av vattengraven och våra deltagare Olof och Vilma gjorde 
båda fina lopp. 



Så här på hemmaplan passade många DSK-are på att tävla, extra roligt var det att vår världsmästare 
Angel Galán var en. 

Alla DSK-are gjorde fina prestationer men två slog dessutom tävlingsrekord. Lovisa hoppade 1,46 
och överträffade därmed även Ylva Engdahl tidigare klubbrekord med fem cm. Saga visade att hon 
är en av Sveriges absolut bästa F15-tjejer på 200m när hon sprang på grymma 25,65. 

 

Jeanne fick mycket välförtjänt kliva upp överst på prispallen efter att ha hoppat 1,45. 

 

Vad har alla dessa fina ungdomar gemensamt? Jo, tävlingsrekord på DUSP! 



 

Nytt pers för Saga på 600m (1.53,52) räckte till silver. 

 

Tekla grattas av Per-Jonas efter bronset på 60m. 



 

Johan och Alex visar att återväxten är god i klubben. Lidingös Hugo Widlund hoppade längst. 

 

När sonen tog guld i kula ville inte Lars vara sämre, att Johan hade något fler medtävlare kan vi ju 
tala lite tyst om 



 

Stilstudie av Alex i solskenet i kulringen. 

  

Mer bilder: 

 

Danderyds Ungdomsspel 2014 

  

Pallplatser och klubbrekord: 

  

Lars Rosenbaum -64 

Guld M Kula 8,30 



  

Jacob Öman -95 

M 100m 11,78 - klubbrekord P19! 

M 200m 23,21 - nyetablerat klubbrekord P19! 

  

Gustav Kramnäs -97 

Silver P17 200m 24,46 

  

Hannes Axell -97 

Brons P17 200m 25,04 

Brons P17 Höjd 1,60 

  

Arvid Friberg -99 

Brons P15 200m 26,07 

  

Olof Silvander -99 

Guld P15 1500m hinder 4.50,68 - klubbrekord P15! 

  

Markus Brodin -04 

Guld P10 600m 1.57,03 

  

Johan Rosenbaum -04 

Silver P10 Längd 4,07 

Guld P10 Kula 8,22 

  

Alexander Ludwigs -04 

Brons P10 Längd 3,98 

  

Jacob Wieslander Örnfeldt -05 

Guld P9 60m 9,41 

Silver P9 Kula 6,23 

  

Victor Törnström -05 



Brons P9 60m 9,59 

Brons P9 Längd 3,60 

  

Saga Berneryd -99 

Guld F15 80m 10,32 - nyetablerat klubbrekord F15! 

Guld F15 200m 25,65 - tävlings- och klubbrekord F15 

  

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 1500m hinder 5.00,77 - nyetablerat klubbrekord F15! 

  

Elin Saks -99 

Silver F15 800m 2.37,21 

Brons F15 Höjd 1,40 

  

Eleonora Olsmats -99 

Brons F15 800m 2.37,99 

  

Jeanne Lindestam -01 

Guld F13 Höjd 1,45 

  

Hanna Bäckman -02 

Brons F12 60m 8,82 

Silver F12 Längd 4,40 

  

Saga Brodin -02 

Silver F12 600m 1.53,52 

  

Sara Fajerson -03 

Silver F11 60m 9,29 

Guld F11 600m 1.55,55 

Guld F11 Längd 4,16 

  

Lovisa Ewerblad -03 



Guld F11 Höjd 1,46 - tävlings-och klubbrekord F11! 

Silver F11 Längd 4,00 

Guld F11 Kula 8,62 

  

Tekla Thorgerzon -04 

Brons F10 60m 9,61 

  

Frida Bäckman -04 

Silver F10 Längd 3,83 

/5 2014  

 

Stafett-SM, Kil 24-25/5 2014  
2014-05-26 20:30 

Brons till Eleonora, Elin och Vilma!  
 

Bilden ovan. Stefan Holm delar ut bronsmedaljerna till Vilma, Elin och Eleonora. 



  

Stafett-SM avgjordes i Kil och för fjärde året i rad lyckades vi ta medalj.  

I år var det Eleonora, Elin och Vilma som tog brons på F15 3x800m. Trots att denna 
trio vann DM på distansen visste de att måste överträffa den tiden för att på allvar 
kunna slåss om medaljerna. Eleonora var först ut och i ett ryckigt lopp kunde hon 
hålla jämna steg med alla lag utom Trångsviken som hade ryckt åt sig ett visst 
försprång vid första växlingen. Elin tog sedan över pinnen. Trångsviken och 
förhandsfavoriten Mölndal drog nu ifrån men Elin kämpade på bra och växlade som 
femma. Vilma hade några sekunder att ta igen på först Hammarby och sedan 
Björnstorp men hon gjorde en mycket bra sistasträcka och fixade detta. Tjejerna 
förbättrade sig med nästan tio sekunder jämfört med DM! 

Pojkar 15-killarna gjorde också en riktigt bra insats och var nära medalj. Arvid gjorde 
sitt livs bästa 800m-insats när han på första sträckan sprang jämnt med Huddinge 
och Örebro på ungefär 2,11! Emil tog vid och gjorde också han sitt livs bästa 800m-
lopp! När Olof gick ut gjorde han det som trea med en knapp men klar ledning över 
Helsingborg. Helsingborgslöparen gick ut hårt för att minska luckan men länge såg 
det ut som om Olof skulle kunna hålla undan. På själva upploppet blev han dock 
upphunnen och förbispringen. Onekligen lite surt med en fjärdeplats! Med lite 
perspektiv var killarna ändå nöjda med sin insats, jämfört med Stafett-DM förbättrade 
de sig med närmast ofattbara 22 sekunder.  

Eftersom Saga Berneryd cyklat omkull och skadat foten kunde vi inte ställa upp med 
ett F15-lag på 4x80m. 

Olof hade ont i hälen på söndagen så därför kom P15-laget att bestå av Philip, Emil, 
Nils och Arvid. Av dessa är Philip den ende riktige sprintern så därför var 
förväntningarna innan försöken måttliga. Men sprintstafett är sprintstafett och i 
sprinttafett kan allt hända - i försöken växlade både Lidingö och Tureberg bort sig 
och så var vårt lag i final! Inför finalen fanns vissa förhoppningar om vårt lag skulle 
kunna göra en Bradbury*. Nu blev det inte så men faktum är att i finalen så växlade 
även Täby bort sig så det var kanske inte en helt orealistisk tanke. 

*Steven Bradburys oväntade framgång vid OS 2002 ledde till myntandet av ett ny 
begrepp inom sportvärlden. Att göra en "Bradbury" är att kunna nå en oväntad 
framgång, genom att från en undanskymd position undvika masskrascher längre 
fram i startfältet. Detta händer från och till i intensiva tävlingsgrenar med stor risk för 
"seriekrockar" – förutom i short track bland annat i skicross och boardercross, mer 
sällsynt också i sprint i längdskidåkning. (Wikipedia) 

  

  



 

Arvid, Emil, Nils och Philip fokuserade och taggade inför sprintstafetten. 



 

Se hur praktiskt det är ordnat på Sannerudsvallen. Här kan man studera startlistor och resultat 
utan att bry sig om ifall det regnar. Efter tävlingen kan arrangören fälla tillbaka det tillfälliga 
taket. Läsare som tycker om finurliga lösningar - håll ut till notisen från Världsungdomsspelen 
(Ullevi)  kommer, därifrån utlovas en bild på en smart ränna för tillbakarullande av kulor. 

  

Tider och placeringar 

  

F15 3x800m 

Brons 7.28,26 

Eleonora Olsmats -99, Elin Saks -99 och Vilma Jonsson -99 

  



P15 3x800m 

4:a 6.41,4 

Arvid Friberg -99, Emil Lejonklou -99 och Olof Silvander -99 

  

P15 4x80m 

5:a 41,17 

Philip Ludwigs -00, Emil Lejonklou -99, Nils Jonsson -00 och Arvid Friberg -99 

2014 / STOCKHOLM MINI MARATHON 1/6 2014  

 

Stockholm Mini Marathon 1/6 2014  
2014-06-03 19:28 

Många bra prestationer!  
 
Bilden ovan. Alla syskonen Larson sprang på bra. Carolina tvåa, Vincent femma och Emilia 
trettonde i sina respektive klasser. 

Drygt 6.500 barn och ungdomar sprang årets Minimara. Av dessa var förstås flera från vår klubb och 
vi nådde även många framskjutna placeringar i de stora startfälten, till exempel: 

1:a Sara Fajerson F11 9,38 (2,3km) 

1:a Vilma Jonsson F15  15,05 (3,9km) 

2:a Carolina Larson F12 8,55 (2,3km) 



5:a Vincent Larson P9 9,56 (2,3km) 

8:a Eleonora Olsmats F15 17,48 (3,9km) 

13:e Emilia Larson F13 9,35 (2,3km) 

25:a Tekla Thorgerzon F10 11,29 (2,3km) 

27:a Alice Back F9 11,58 (2,3km) 

46:a Johan Rosenbaum P10 10,46 (2,3km) 

  

  

  

 

Sara blev så här glad när hon kom först i mål av 176 springsugna tjejer i sin startgrupp. De röda 
sakerna i segerkransen är små ostar, vi får hoppas att de inte är en kylvara för solen sken och det 
var varmt i söndags på Stadion. 



 

Vilma tillsammans med löparkompisarna Mika, Hedda och Linnea.  

 

SAYO, Sollentuna 6-8/6 2014  
2014-06-08 18:31 

Härliga insatser på vackra Sollentunavallen!  
 
Bilden ovan. Jacob får här symbolisera vår ljusa framtid. Han hade en mycket lyckad tävling med 
segrar i både 60m och kula, dessutom bra resultat i längd och 600m. I bakgrunden den 
byggarbetsplats som om ungefär ett år ska vara en inomhusfriidrottshall. 

SAYO är en riktigt stor tävling över tre dagar med över 1.000 deltagande atleter som gör fler än 
2.500 starter. SAYO arrangerades i år för 25:e gången och fungerade även som DM för Stockholm. 
Ungdomarna delas in i tvåårsklasser så varannat år ställs man alltså mot ett år äldre medtävlare.  

Detta är alltså en tävling med extra hård konkurrens och lämnar man Sollentunavallen med ett det 
glaspris som delas ut till medaljörerna, ja då har man gjort en extraordinär insats! Nu är det förstås 



så att vi råkar ha en uppsjö extraordinära ungdomar i vår klubb så det blev faktiskt ett tvåsiffrigt 
antal glaspris som vi kunde lägga beslag på. 

På fredag kväll gjorde Vilma ett fantastiskt 800m-lopp. Hon var anmäld i seniorklassen för att få 
draghjälp och sparring av äldre tjejer men nu blev det istället två år yngre Lovisa Bivstedt som satte 
fart på Vilma. De 14 löparna som kom till start delades in i två heat och Vilma tog direkt 
kommandot i sitt heat men Lovisa kunde hon inte skaka av sig. När det var 200m kvar försökte 
Lovisa gå om men Vilma svarade och sen sprang dessa två nästan sida vid sida ända in i mål, men 
bara nästan för Vilma höll undan med elva hundradelar! Vilmas tid 2.12,41. 

När sedan de på pappret bättre tjejerna sprungit sitt heat visade det sig att Vilmas tid något 
överraskande räckte ända till en andraplats. Eftersom segrande Linn Söderholm är från Sävedalen 
(Göteborg) innebar detta att Vilma nu är regerande stockholmsdistriksmästare på 800m, stort! 

På lördagen då ungdomsklasserna drog igång på allvar tog vi än fler medaljer. Saga sprang stabilt på 
80m, bara två hundradelar från sitt nysatta klubbrekord räckte till en andraplats. Jeanne hoppade 
med ett härligt lyft, när hon som enda tjej tog 1,51 i första försöket kändes det ett tag som i 
trisslottreklamen "plötsligt händer det" och att inget är omöjligt. Nu blev det till slut ett mycket fin 
andraplats i denna Jeannes bästa tävling någonsin. 

På 600m sprang både Sara och Theodor med pondus och stort självförtroende. Detta räckte till guld 
för Sara som ledde från start till mål och till brons för Theodor som verkar ha växt som löpare efter 
guldet i Stafett-DM. 

På söndag tog Sara ytterligare ett guld, nu i längd på fina 4,35. Johan som på lördagen satte 
personligt rekord på 60m med 8,99 lyckades förvalta sin fina springform till längdhoppet vilket gav 
ett bästa resultat på 4,01 som i sin tur gav silver. Extra bra gjort med tanke på att han här ställdes 
mot ett år äldre motståndare och när man bara är tio är hinner mycket hända på ett år. 

Saga och Vilma sprang båda 300m. Saga visade med sin andraplats att hon blir farlig vid USM där 
detta är en av grenarna för 15-åringarna, det blev även klubbrekord. Vilma slog pers. 

Jacob dominerade yngsta pojkklassen med personliga rekord och segrar på 60m och kula samt 
fjärdeplatser i längd och 600m. Undertecknad som bevittnat ett stort antal medeldistanslopp vet att 
en vanlig kommentaren efter målgång är "aldrig igen" därför visar Jacobs kommentar direkt efter 
600m på en härlig attityd "när är nästa lopp?". 

Sammanfattningsvis: härliga tävlingar i dito väder med dito DSK-insatser! 



 

Jeanne slog nytt pers 1,51 och hoppade till sig ett silver. 

 

Saga blev tvåa och Vilma fyra på 300m, de kommer även att placera sig bra på Sverigestatistiken 
när den väl blivit uppdaterad. 

  

Pallplatser och klubbrekord 

  

Vilma Jonsson -99 

Silver K 800m 2,12,41 - klubbrekord F15 och senor-DM-guld! 

  

Eleonora Olsmats -99 

Fyra F15 Diskus 32,34 - klubbrekord F15! 



Femma F15 Slägga 34,71 - klubbrekord F15! 

  

Saga Berneryd -99 

Silver F15 80m 10,34 

Silver F15 300m 41,77 - klubbrekord F15! 

  

Jeanne Lindestam -01 

Silver F13 Höjd 1,51 

  

Sara Fajerson -03 

Guld F11 600m 1.53,17 

Guld F11 Längd 4,35 

  

Theodor Gilstring -03  

Brons P11 600m 1.53,07 

  

Johan Rosenbaum -04 

Silver P11 Längd 4,01 

  

Jacob Wieslander Örnfeldt -05 

Guld P9 60m 9,25 

Guld P9 Kula 6,60 

 



Huddingespelen 13-15/6 2014  
2014-06-15 19:31 

Eleonora, Saga och Vilma dubbla distriktsmästare!  
 
Bilden ovan. Vem kan tro att Eleonora, Carolina och Vilma precis sprungit 2000m i värsta 
sommarvärmen så coola som de ser ut? Saga längst till höger är ju alltid cool även om hon tidigare 
på dagen såg lite tröttare ut än vanligt efter sitt 300m-lopp där hon kanske gick ut lite väl hårt. 

  

Vissa DSK-årgångar är helt enkelt lite vassare än andra. En sådan årgång är Flickor 99. Blir man ett 
litet gäng som på träning och tävling uppmuntrar och sporrar varandra kryddat med ett och annat 
"team-buildande" stafett-lopp så blir allt lite enklare och roligare och därmed ökar chanserna till 
fina resultat. 

På Huddingespelen som också är distriktsmästerskap för ungdomsklasserna dominerade våra tjejer 
15-årsklassen med eftertryck. Eleonora slog pers i såväl diskus, slägga som spjut. I slägga och diskus 
räckte det till DM-guld och klubbrekord. I spjut "bara" till klubbrekord. 

Saga vann både 80m och 300m närmast i "splendid isolation", tyvärr omöjliggjorde den hårda vinden 
de riktigt bra tiderna. Just på 300m startade Saga i ett makalöst tempo, något hon blev lite straffad 
för på upploppsrakan men "friskt vågat - hälften vunnet", det var säkert en nyttig läxa och vinst blev 
det ju iallafall! 

Vilma gjorde ett seriöst försök på distriktsrekordet på 1500m hinder (4.54,25) på fredagen. Hon 
gjorde ett bra lopp, klippte vattengraven vid en passering, vann DM, gjorde snabbaste tiden en 
svensk F15 gjort i år men klarade inte riktigt rekordet, nu stannade klockan på 4.55,10. 

På söndagens 2000m hjälpte Vilma och Hässelbys Lovisa Bivstedt varandra att nå bra tider genom 
att systerligt dela på farthållningen. Bra att Lovisa är så ung annars hade hon snuvat Vilma på DM-
plaketten eftersom det var Lovisa som var den för dagen starkare. 

Förutom super-99orna var det förstås andra DSK-are som också svarade för strålande insatser: 

• Markus vann både 60 och 600m på lördagen men minst lika glädjande var att han efteråt inte 
hade ont någonstans, tidigare har ju hälarna spökat. Inte heller här blev det några tider att 
skriva hem om men enligt speakern var motvinden tidvis uppe i 8 m/s! 

• F12 600m såg dubbelt DSK i topp. Carolina kunde efter loppet glädja sig över guldet och Sara åt 
silvret och ett nytt klubbrekord i F11. Det gamla hade Vilma och det var inte dåligt.... att det 
ska bli spännande att följa våra unga medeldistanstjejer är det minsta man kan säga. 

• Jacob gjorde en stark säsongsdebut med dubbla DM-medaljer i P19. 
• Solstrålen Frida gjorde kanske sitt unga livs bästa tävling när hon vann silver på både 60m och 

längd - visserligen är Frida även Danderyds OS-mästare men där är ju konkurrensen i ärlighetens 
namn lite enklare. 

Visserligen blåste det en del på söndagen också men tidvis var det ändå som en bastu på Källbrinks 
IP, bland annat så exploderade ett däck på en vagn med häckar, tänkte att detta måste vara av 
allmänt intresse. 

Ja, sen var det även ett gäng DSK-veteraner i gång som också de på ett förtjänstfullt sätt jobbade 
för att stärka varumärket Danderyds SK. 

  



 

Mackan is back - segrar i motvinden både på 60 och 600m! 

  

Mer bilder från tävlingen här! 

 

Pallplatser och ungdomsklubbrekord: 

  

Ulrika Evjen -74 

Guld K Kula 9,38 

  

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 1500m hinder 4.55,10 - klubbrekord F15! 

Guld F15 2000m 6.29,68 - klubbrekord F15! 

  

Eleonora Olsmats -99 

Guld F15 Diskus 33,71 - klubbrekord F15! 



Guld F15 Slägga 37,44 - klubbrekord F15! 

Sjua F15 Spjut 25,14 - klubbrekord F15! 

  

Saga Berneryd -99 

Guld F15 80m 10,58 

Guld F15 300m 42,12 

  

Carolina Larson -02 

Guld F12 600m 1.49,36 

Silver F14 2000m 7.18,97 

  

Sara Fajerson -03 

Silver F12 600m 1.49,55 - klubbrekord F11! 

  

Frida Bäckman -04 

Silver F10 60m 9,66 

Silver F10 Längd 3,87 

  

Urban Evjen -73 

Brons M 200m häck 31,96 

  

Jacob Öman -95 

DM-silver P19 400m 52,83 

DM-brons P19 200m 23,14 - klubbrekord P19! 

  

Markus Brodin -04 

Guld P11 600m 1.55,47 

Guld P10 60m 9,66 

  

Lucas Törnström -05 

Brons P9 60m 9,84 

30/6 2014  



 

Världsungdomsspelen 28-30/6 2014  
2014-07-01 18:58 

Största arenatävlingen i friidrott i skandinavisk historia - DSK var där!  
 
Bilden ovan. Vilma överst på den prispall som användes vid EM 2006. De övriga medaljörerna på F15 
2000m var norskorna Ingvild Myking från Bjarg och Sandnes Camilla Ziesler. Tvåan Camilla var nog 
nöjd ändå eftersom hon slog det norska rekordet på distansen - ett rekord som stått sig ända sedan 
1982! 

  

Världsungdomsspelen är nordens största friidrottstävling. I år var det över åttatusen grenstarter - 
rekord!  

DSK hade en liten men naggande god trupp på plats på Ullevi. De flesta utnyttjade även 
inträdesbiljetten till Liseberg som alla deltagare fick.  

På fredagen var Jeanne, Emilia, Carolina och Vilma igång.  

Jeanne var nära pers på 60m häck trots motvinden och det kyliga vädret, sen fick hon användning 
för den medhavda filten för att hålla sig varm under den utdragna höjdhoppstävlingen där närmare 
50 tjejer deltog. Jeanne stannade på godkända 1,47 vilket gav en elfteplats, hon var dock jättenära 
att ta 1,51. 

Emilia kom trettonde av närmare 50 tjejer på 600m i ett mycket snabbt lopp. Debutanten Carolina 
kom sjua i sitt 600m-lopp. Båda systrarna snubblande nära sina egna pers. 

Av startlistan för F15 800m framgick att Vilma hade det klart bästa personliga rekordet. Så det var 
med ett visst favorittryck över sig som hon ställde sig på startlinjen. Vilma hade föresatt sig att vara 
först när löparna gick in på gemensam bana och det var hon, första 200 gick lite väl snabbt på 31s så 
då drog hon ner lite på tempot. När klockan ringde för sista varvet tryckte Vilma på igen, fick en 
lucka som hon sen bevakade hela vägen in i mål. En bonus var att träningskompisen Mika Söderström 
från Vallentuna knep bronset. 

På lördagen sprang Saga tillsammans med över 100 andra F15-tjejer fördelade i elva heat 80m. Efter 
att tusendelarna varit till Sagas favör väntade A-final! Denna blev rafflande och jämn och Sagas 
10,43 gav en åttondeplats, femman i loppet var bara en hundradel snabbare! 



Ungefär samtidigt kastade Eleonora slägga på Ullevis uppvärmningsarena, kanske inte det hetaste 
stället i Göteborg. Eleonora hamnade på resultatlistans övre halva, blev femtonde. Jeanne sprang 
60m men det blev inget pers. 

Emilia och Carolina sprang bra på 1500m. Båda slog pers och det var bara två andra 02-or som hade 
bättre tid än Carolina så på Världsungdomsspelen 2015 blir F13 1500m mycket spännande att följa. 
Efter så tuffa lopp i det ruggiga västkustvädret var det säkert härligt att få dyka ner i den coola 
hotelltakspoolen. 

Att alla vill göra som Saga visade sig med eftertryck på söndagens 300m för Flickor 15. Hennes 
medverkan (för vad kan det annars vara) hade fått totalt 125 andra löpare att ställa upp. Saga 
sprang i det första av totalt 15 (!) heat. Saga gjorde ett hyfsat lopp utan att få till den där riktiga 
fullträffen, 42,25 blev tiden som gav en femteplats i heatet och en tolfteplats totalt. 

Systrarna Larson hann precis springa 200m innan sista Stockholmstågets avgång, det blev pers för 
Carolina och nästan-pers för Emilia. 

Eleonora fick så äntligen komma in på "riktiga" Ullevi. Hon visade att diskusformen nu börjar infinna 
sig, med ett kast på nya perset 36,06 tog hon en meriterande sjätteplats. Ett kast där diskusen för 
övrigt "dog" på slutet istället för att flyta ut, bra läge för ännu längre vid kommande USM med andra 
ord. 

Sen var frågan om Vilma skulle försvara sin seger på F15 2000m från förra årets tävlingar. I 
startfältet fanns t ex duktiga Ingvild Myking och Camilla Ziesler båda med personliga rekord väldigt 
nära Vilmas. Vilma och de två nämnda norskorna tog direkt kommandot i loppet. Vilma sprang smart 
och undvek som planerat att dra. När det var 600m kvar höjde Vilma tempot men norska Camilla 
tassade efter oroväckande lätt men Vilma hade ytterligare en växel att lägga i och vid 200 kvar 
tvingades norskan att släppa. Att tiden 6.18,80 är riktigt bra bevisas av att detta var det genom 
tiderna näst snabbaste F15 2000m på Världsungdomsspelen och även distriktsrekord för Stockholm! 

Läs mer om loppet på norska: 

Bronsemedalje på Världsungdomsspelen 

  

Sista DSK-aren ut var Olof, direkt från konfirmationen. Han svarade för en stabil insats när han 
avverkade sina 2000m på nya personliga rekordet 6.14,58 vilket även innebar nytt klubbrekord.  

Sen kunde vi alla som var på plats se ett fantastiskt 800m-lopp av Lovisa Lindh som gjorde henne 
klar för EM, det var en härlig avslutning! 



 

Olof, Vilma och Eleonora slog alla pers på 2000m! 

 

Notera den smarta kulrännan som används vid Världsungdomsspelen. Något för oss att svetsa ihop 
inför våra kommande arrangemang? 

  

DSK-resultat: 



  

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 800m 2.15,26 

Guld F15 2000m 6.18,80 - klubbrekord F15! 

  

Saga Berneryd -99 

Åtta F15 80m 10,43 

Tolva F15 300m 42,25 

  

Eleonora Olsmats -99 

Femtonde F15 Slägga 35,39 

Sexa F15 Diskus 36,06 - klubbrekord F15! 

22:a F15 2000m 7.37,28 - pers! 

  

Emilia Larson -01 

13:e F13 600m 1.46,77 

21:a F13 1500m 5.21,02 - pers! 

49:a F13 200m 29,63 

  

Jeanne Lindestam -01 

Elva F13 Höjd 1,47 

F13 60mh 10,93 

F13 60m 9,38 

  

Carolina Larson -02 

Sjua F12 600m 1.47,97 

Tolva F13 1500m 5.09,62 - pers! 

30:a F12 200m 30,81 - pers! 

  

Olof Silvander -99 

21:a P15 2000m 6.14,58 - klubbrekord P15! 

 



 

Uppsalaspelen 5-6/7 2014  
2014-07-06 11:37 

Många heta DSK-are på Studenternas!  
 
Bilden ovan. Markus och Lovisa med rätta mycket nöjda över sina fina insatser. 

En handfull DSK-are hade valt att ställa upp i den 34:e upplagan av Uppsalaspelen. 

Visst är det konstigt att vissa tävlingar alltid verkar ha bra väder och andra alltid dåligt? För er som 
inte vet så tillhör Uppsalaspelen den förstnämnda kategorin och årets spel var inget undantag - bra 
för sprinters/hoppare, lite sämre för medeldistansarna. 

Först ut av DSK-arna på lördagen var Tekla. Längdhopp stod på programmet och som hon hoppade! 
Nytt pers och för första gången över magiska fyra meter, 4,04 räckte även till seger! Kan det ha 
varit en sen reaktion på Ålandslägret månne? Tekla gick även till final på 60m. 

Lovisa och Markus var igång hela dagen, gjorde många fina prestationer, slog flera personliga rekord 
(kula och diskus för Lovisa, kula och 600m för Markus) och fick rejäla tillskott till de redan digra 
medaljsamlingarna hemma. Detta år fick de som vinnare även flera fribiljetter till Cirkus Scott 
(vilket påminner en om livets orättvisor, när ett DSK-lag för några år sedan vann en av de större 
stafetterna i kamp med tjugotalet andra lag som var och en betalt en anmälningsavgiften på 500:- 
så var priset var sin gympapåse av enklaste modell!). 

Vilma sprang 300m sent på lördagen med syfte att förbättra sitt pers och därmed sin placering på 
Sverigestatistiken - det lyckades och hon gick från delad sexa till ensam sexa, till synes en liten 
förändring men Vilma var iallafall nöjd. 

På söndagen sprang Emilia och Carolina 1500m. De lyckades inte slå sina nysatta personliga rekord 
från Världsungdomsspelen där förhållandena ju var bättre men Carolina lyckades iallafall kämpa sig 
till en silvermedalj i ett bra startfält. 

En välarrangerad och trevlig tävling på fina Studenternas IP var så till ända, det enda man möjligtvis 
kan klaga på var serveringens begränsade öppettider, att under många timmar inte ens kunna köpa 
en kopp kaffe det känns inte värdigt ett så här anrikt arrangemang. 



 

Tätkvartetten tidigt i F13 2000m-loppet. I mål skulle ordningen vara lite annorlunda med Carolina 
till exempel på andra plats. Foto: Carl-Johan Alm. 

  

Pallplatser 

  

Markus Brodin -04 

Guld P10 600m 1.53,90 

Guld P10 Kula 7,58 

Silver P10 60m 9,14 

  

Vilma Jonsson -99 

Silver F15 300m 42,21 

  

Lovisa Ewerblad -99 

Guld F11 Höjd 1,45 

Guld F11 600m 2.00,86 

Brons F11 Kula 8,98 - klubbrekord F11! 

Brons F12 Diskus 18,62 - klubbrekord F11! 

  

Carolina Larson -02 



Silver F13 1500m 5.11,36 

  

Tekla Thorgerzon -04 

Guld F10 Längd 4,04 

 

Sommarspelen, Åhus 9/7 2014  
2014-07-29 19:55 

Bröderna Rosenbaum tävlar i Skåne!  
 
Bilden ovan. Prisutdelning, P11 kula, Johan var mycket  glad över sitt silver, den ett år äldre och 
närmare 170 cm långe och duktige kulstötaren Max Andersson från Eslöv AI blev dock för svår. 

Lars Rosenbaum rapporterar: 

Johan och hans storebror Jakob passade på att deltaga i Åhus sommarspel när de och Mamma Cissi 
var och hälsade på mormor och morfar som bor i Kristianstad. Tävlingen gick av stapeln 
Kristianstads idrottsplats den 9 juli. 

Johan hade sett fram mot den här tävlingen länge och vi lyckades även övertyga storebror Jakob att 
deltaga i P13 Kula. Det var också Johans första tävling utan Pappa som nervöst fick följa tävlingen 
per telefon hemifrån. 

Dagen började med att Johan vaknade upp men en kraftig förkylning men utan feber och han 
bestämde sig för att tävla trots detta. Det var en solig, varm dag nästan för varm med 30 grader i 
skuggan. 

Tävlingen började 14:00. Inte med en av Johans favoritgrenar utan bägge, kula och tresteg. Det blev 
att i god tid mäta in ansats och provstöta för att sedan under tävlingen springa mellan grenarna. I 
kulan där Johan deltog i P11 (Johan är P10) gick det mycket bra, 9,10 och silvermedalj, en höjning 
av det personliga rekordet med 59 cm. Tresteget gick också det bra 8,45 (w4,2) är nytt 



Danderydklubbrekord för P10 med 99 cm och endast 6 cm kortare än Johans egna inomhusrekord. 
Längden räckte till bronsmedalj i P13 klassen! (i och för sig enbart 5 startande men ändå.....) 

Tävlingarna fortsatte med 200 meter P11 och Johan låg länge tvåa i loppet men hade svårt att hålla 
undan i slutet av loppet till dels beroende på förkylningen och slutade 4a. Det var första gången 
Johan sprang sträckan 200 meter och tiden 32,16 var han nöjd med. Det hela blev inte sämre av det 
faktum att 4an-6an fick träplakett. 

Dagen avslutades med en för Johan ganska misslyckade bollkastning. 3 av 4 kast hamnade utanför 
kast sektorn men det blev i alla fall ett halvdant godkänt som räckte till en sjätteplats i P11 och 
ytterligare en plakett. 

Storebror Jakob som är 01 och gjorde sin första kultävlingen och fick mersmak. Jakob fick iväg 3 kg 
kulan 7,55 och låg 3a inför sista omgången men slutade till sist på en fjärde plats. 

Bägge killarna är överens, det här var kul och det skall de göra om nästa år när Åhus sommarspel går 
av stapeln igen! 

26-27/7 2014  

 

Leksands Sparbanksspel 26-27/7 2014  
2014-08-01 14:23 

Saga, Lovisa och Tekla tävlade i värmen!  
 

Bilden ovan Tekla efter sin fina tävlingshelg 

Leksands sparbanksspel bjöd som vanligt på medelhavsvärme när atleter 
från hela landet samlades på Siljansvallens vackra arena. Den stora 



”snackisen” blev Sanna Kallurs comeback efter fyra årsfrånvaro men här 
hemma i Danderyd lyfter vi istället fram tre av våra mer frekventa 
tävlingsatleter. 

  

Saga 

80 och 300m är de grenar som Saga ska ställa upp i på USM andra helgen i 
augusti. Därför passade det utmärkt att få en genomkörare i just dessa 
grenar. Det gick riktigt hyfsat - silver på 80 och guld på 300m.  
 

Lovisa 

Lovisa lyckades fylla på medaljskåpet med ytterligare fyra guldmedaljer. 
Den första kom i Höjd där hennes 1,47 inte bara gav henne guldet utan 
även Mästerskapsrekord, DSK-rekord och pers! Andra grenen var Kula där 
hennes vinststöt mätte 8,98 vilket är tangerat pers. Därefter vidare till 
Spjuttävlingen där hon gick vidare till final i den äldre F13 klassen men 
var då tvungen att avbryta för att istället ge sig iväg till 600 meters 
starten. I 31-gradig sol lyckades hon även här passera mållinjen som första 
tjej.  

Fjärde guldet uppkom spontant. När de var fyra tjejer kvar i 
höjdtävlingen kom en av tjejerna på den briljanta idén att dessa skulle 
anmäla sig i ett klubbmixat lag på stafetten 4x200m och på det sättet 
avslutades dagen lite senare med ytterligare ett guld. Mixlaget från Säter, 
Hofors, Kungsbacka och Danderyd visade vilken god vänskap man bygger 
under tävlingarna inom den annars så individuella sporten. 

  

Tekla (mamma Stina rapporterar) 

Tufft med värmen, men skönt med svalkande Siljansbad mellan grenarna. 
Tekla följde upp fina hoppresultat från Uppsalaspelen och fick silvermedalj. 
Två bronsvalörer blev det också i 50 m häck och 200 m. Fint ordnad tävling! 
Bästa maten någonsin på ett sportarrangemang med thaibuffe, vilket 
uppskattades av hela familjen. 



 

Lovisa med helgens medaljskörd 

 

Det mixade stafett laget pustar ut efter det bärgade guldet på 4x200m. 

  



Pallplatser och rekord  

Saga Berneryd -99 

Silver F15 80m 10,33 

Guld F15 300m 42,78 

 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 600m 2.03,96 

Guld F11 Höjd 1,47 - mästerskaps- och klubbrekord F11! 

Guld F11 Kula 8,98 

Guld F11 Stafett 4x200 

 

Tekla Thorgerzon -04 

Brons F10 200m 33,13 

Brons F10 50mh 9,82 

Silver F10 Längd 3,98 

 

Veteran-SM 2014  
2014-08-04 09:39 

DSK 9:e bästa klubb av 186! 9 medaljer varav Ulrika Evjen tog 3 guld! 20 nya klubbrekord 
sattes!  
 
Årets SM för veteraner arrangerades av Huddinge AIS på Källbrinks IP i 30-gradig värme. DSK hade i 
år samlat 12 deltagare vilket är nytt rekord. I den sammanlagda poängligan för alla 186 deltagande 
klubbar kom DSK på 9:e plats! Dessutom är det inte så värst många poäng upp till storklubbarna! (se 
tabell nedan) 

Veteransektionen har vuxit snabbt under det senaste året och flera av debutanterna i DSK-kläderna 
presterade på topp. Ulrika Evjen var den som lyckades allra bäst med tre guld! Grenarna var längd, 



tresteg och kula. I längd var det en stenhård kamp och Ulrika vann på bästa andraresultat eftersom 
tvåan också hoppat 4,78. Maken Urban var flitigast av alla DSK:are med deltagande i sex olika 
grenar och det blev ett brons i 110 meter häck M40. 

Jenny Zettergren deltog denna gång i tre grenar i K35, 100m, 200m och längd. På 200m meter låg 
hon tillsammans med två löpare sida vid sida genom hela upploppet. I slutändan var Jenny starkast 
och vann bronset med en tiondel. 

Jonas Bergkvist började tävla för DSK i våras och lyckades kämpa till sig guldet på 200m M35, men 
det krävdes målfoto. En mycket stark insats och med slipning av tekniken kommer det säkert att gå 
ännu fortare i framtiden. Jonas tävlar i den yngsta veteranklassen M35. Som veteranfriidrottare har 
man ju många år som aktiv och det finns egentligen inget bäst-före-datum, SMs äldsta deltagare 
Göran Bratt från Duvbo är född 1919 och tävlade i diskus, kula och viktkastning i klassen M95. Att 
kasta diskus 10,77m vid 95-års ålder är imponerande. 

En annan nykomling i DSK-dressen är Hunter Mabon som tävlar i klassen M45 i sprintdistanserna och 
längd. Denna gång blev det guld på 110m häck! 

Att tävla i sommarhettan var en utmaning för alla, inte minst för Jonas Hellström på de längre 
distanserna. Jonas tävlar i M50 och kom förra året 5:a och 7:a på 1500 resp 5000 m. I år har Jonas 
blivit ännu starkare och nu blev det dubbla medaljer med silver på 5000 och brons på 1500 meter! 

Summerat tog DSK 9 medaljer varav 5 guld vilket är nytt medaljrekord. Synd bara att vi inte fick 
ihop något stafettlag denna gång. Vi hade brist på kortdistanslöpare 50+ så vi hoppas på att locka 
ännu fler veteranfriidrottare så att vi får medaljer i stafett också och kan utmana storklubbarna i 
denna sammanlagda poängligan!  

  

Föreningspoäng veteran-SM 2014 

1 Huddinge AIS  356 

2 Varbergs GIF  132 

3 Heleneholms IF  119 

3 Spårvägens FK  119 

3 Västerås FK  119 

6 FGF Gotland  115 

7 IFK Lund  104 

7 Rånäs 4H  104 

9 Danderyds SK  103 

  



 

Urban kastar och Anders Bäckman bevakar i bakgrunden. 

  



 

Jonas spurtar mot medalj 

  

Alla resultat finns här! 

Allt om VSM finns här! 

  

Medaljlistan: 

K35 200m 

3 Jenny Zettergren   31.13 

K40 Längd 
1 Ulrika Evjen   4,78 

K40 Tresteg 
1 Ulrika Evjen  9,14 



K40 Kula 4.0 kg 
1 Ulrika Evjen  9,73 

M35 200m 
1 Jonas Bergqvist  25.35 

M40 Häck 110m 100 cm 

3 Urban Evjen    19.35 

M45 Häck 110m 100 cm 

1 Hunter S Mabon  18.17 

M50 5000m 

2 Jonas Hellström  17:58.53 

M50 1500m 
3 Jonas Hellström  4:50.38 

 

USM, Söderhamn 8-10/8 2014  
2014-08-16 14:22 

Vilma och Olof på pallen!  
 
Bilden ovan. Saga beundrar Vilmas och Olofs medaljer.  

Till skillnad från många andra sporter är det för friidrotten först som femtonåring det är möjligt att 
vara med i ett svenskt individuellt mästerskap. 

För DSK-atleterna av årgång -99 var känslan efter mästerskapen på det hela taget den som en viss 
ölreklam försöker förmedla, det vill säga "worth waiting for". För den professionella inramning på 
arenan Hällåsen i Söderhamn tillsammans med strålande sol och den stämning som landets mest 
talangfulla unga friidrottare från Trelleborg i söder till Haparanda i norr skapade gjorde detta till 
ett mycket minnesvårt arrangemang. 

Först ut av var Saga på 80m. Hon sprang stabilt, tvåa i försöksheatet och trea i sin semifinal gav 
final. Motvind och bastuhetta gjorde dock att de riktigt snabba tiderna lyste med sin frånvaro, både 



för Saga och övriga sprinters. Med tanke på Sverigestatistiken var Sagas finalplats ingen 
överraskning men att det där blev en femteplats var bättre än väntat. 

Olof sprang sedan 1500m hinder. Ganska tidigt bröt en grupp på fyra sig loss från övriga fältet och i 
denna grupp ingick Olof. De tre övriga var dock inga duvungar, är det SM är förstås de bästa med, 
och sakta men säkert blev det uppenbart att det skulle bli en hedersam fjärdeplats för Olof. Efter 
loppet kunde Olof iallafall glädja sig åt ett nytt personligt tillika klubbrekord: 4.47,97. 

Vilma infriade favoritskapet på 1500 m hinder även om Vallentunas Mika Söderström under hela 
loppet var som en brännlampa i baken. Vilma fick någon typ av hjärnsläpp när vattengraven skulle 
passeras, det normala här är att ta sig över genom att ta avstamp på själva hindret men Vilma valde 
vid alla tre passagerna att klippa hindret som vid häcklöpning. Nu gick det ganska bra ändå även om 
det såg vådligt ut och vid den sista passagen var Vilma nära att gå på öronen. Vi får väl se om denna 
okonventionella teknik sprider sig likt Janne Boklövs v-stil i backhoppning eller inte.... 

Eftersom det var fjorton avprickade tjejer på 800m tvingades Vilma till ett försöksheat en dryg 
timme efter det förra loppet. Det såg lite slitsamt ut i värmen men nu räckte 2,30 till avancemang 
och det hade Vilma krafter kvar att klara. 

Eleonora svarade för en slägginsats i paritet med vad statistiken skvallrade om, det blev 35,86 och 
en tiondeplats. 

På lördagen kastade Eleonora diskus och här fanns vissa förhoppningar iallafall om att få kasta sex 
kast som de åtta bästa efter tre kast får göra. Eleonora är ju trots allt Svealandsmästare och hade 
visat en gryende form. Likt Daniel Stål i EM blev det nu inte som vi hoppats. Eleonora fick bara ett 
av tre kast godkända och det godkända var för kort. 

Finalen på 800m blev likt hinderloppet en uppgörelse mellan Vilma och Mika. Denna gången var Mika 
ännu närmre och Vilmas segermarginal var bara 4 tiondelar. 

Sista lördagsgrenen med DSK-deltagande var Sagas 300m-försök där hon blev tvåa och således klar 
för final. 

Finalen på söndagen blev spännande. Saga och två andra tjejer hade en hård fight om bronset. Nu 
blev Saga fyra bara 12 hundradelar från bronset. Fjärdeplatsen är ju alltid lite snopen att få med 
lite perspektiv var Saga nöjd och har nu redan börjat tagga för nästa SM som är inomhus i Örebro. 

På söndagen sprang Vilma också 2000m. Det tog lite tid innan loppet kom igång eftersom två av 
deltagarna inte hade reglementsenlig tävlingsdräkt men arrangören var resonabla och lät nåd gå 
före rätt. En av dessa löparna var Frida Karlsson från Sollefteå suverän på Lidingölopp. Det blev ett 
lite konstigt lopp med ett väldigt långsamt förstavarv innan farten successivt skruvades upp. Mika 
och Frida skaffade sig ett klart försprång före Vilma och Mölndals Emma Magnusson. Just efter 
klockringning bröt Frida efter att ha fått kramp och sekunder senare också Emma. Mika kunde så 
defilera i mål nästan tio sek före Vilma på andraplats. Det var som i Trissreklamen "Plötsligt händer 
det" - första gången Mika slog Vilma i ett banlopp. Klokt av Mika att välja ett SM för detta istället 
för säg "Veckans gren" på Lidingövallen. 

Olof avslutade USM 2014 för vår del. 2000m såg till en början ut som hinderloppet, en grupp på fyra 
löpare drar i från, Olof med i gruppen men börjar sladda. Fan, tänkte vi som såg på, det är ju 
väldigt bra att vara fyra i Sverige men ändå... Olof biter ihop och efter ett tag utökar de tre i täten 
inte sitt försprång men Olof är ändå på behörigt avstånd. Sista kurvan, de tre i täten slåss om 
guldet, ingen vill ge sig. Kan det vara så att Örebrolöparen i sin guldiver sprängt sig? Olof tar in 
meter för meter, ja, 30 meter före mål går Olof förbi och håller undan för en tredjeplats. Olof 
stapplar åt sidan och faller utmattad ihop på gräset. Vilma, Saga och Mika kommer springande och 
kastar sig över brons-Olof och bildar en glädjehög på hockeypuckmanér. Det är svårt att tänka sig en 
bättre avslutningen på USM 2014 i Söderhamn. 



  

 

Vilma nära att trilla på sista varvet, det kanske inte var så smart att klippa vattengravshindret. 
Notera matvagnen i bakgrunden, det kändes onekligen lite mer spännande med thaimat än 
hamburgare på en tävling. 

 

Eleonora i kastburen. Det blev plats 10 i släggan. 



 

Äntligen. Välförtjänt SM-medalj till Olof.  

Alla Olofs beundrare uppmanas att följa oloffanclub på Instagram. 



 

Saga får känna på Ärlas Carolina Söderboms guldmedalj. Saga 12 hundradelar från en egen medalj 
på 300m. 

  

Alla DSK-resultat: 

Olof Silvander -99 

Brons P15 2000m 6.09,47 – klubbrekord P15! 

4:a P15 1500m hinder 4.47,97 – klubbrekord P15! 

 
Eleonora Olsmats -99 

10:a F15 Slägga 35,86 

11:a F15 Diskus 30,59 

  

Saga Berneryd -99 

5:a F15 80m 10,47 

4:a F15 300m 42,19 

  

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 1500m hinder 4.59,84 

Guld F15 800m 2.14,84 

Silver F15 2000m 6.48,04 



 

Lilla Midnattssloppet, Södermalm 16/8 2014  
2014-08-20 19:21 

Många fina placeringar i stora startfält!  
 
Bilden ovan. Lovisa och Abeba Aregawi härligt färgkoordinerade! 

Lilla Midnattsloppet lockar många barn. Ta till exempel Lovisa i 11-årsklassen; som näst bästa tjej 
hade hon 153 st 03-tjejer efter sig och med bara två killar framför sig så slog hon ytterligare 
154 killar i den gemensamma startgruppen. 

Alla syskonen Larson gjorde så bra ifrån sig att de alla fick vara med på prisutdelning, något som 
bara är förunnat de sex bästa. Carolina blev tvåa och Emilia och Vincent sexor. 

  

Ett urval av DSK-resultat: 

9:a F15 Elin Saks  

6:a F13 Emilia Larson 

34:a F13 Clara Saks 

2:a F12 Carolina Larson 

2:a F11 Lovisa Ewerblad 

6:a P9 Vincent Larson 

  



 

Vincent på prisutdelningen, nöjd med sin sjätteplats men inte så upphetsad över priset - en 
vattenflaska. 



 

Carolina och Turebergs Alice Berg försöker få en skymt av Abeba Aregawi före start. 

LIDINGÖ 17/8 2014  



 

Sommarsmajlet, Lidingö 17/8 2014  
2014-08-20 19:03 

Markus trippelsegrare!  
 
Bilden ovan. Markus på väg mot seger på 400m och klubbrekord! 

Johan Brodin rapporterar: 

"Markus huvudmålet på tävlingen Sommarsmajlet var 400m som han tänkte försöka springa på 
1.07,5. Det gick nästan, han kom in på 1.08,3 efter ett bra genomfört lopp. Det är hursomhelst nytt 
pers och även klubbrekord Kanske hade det kunnat gå lite fortare om han inte valt att springa om i 
sista kurvan i stället för på rakan innan men å andra sidan fick han hjälp av att de slog ihop P10 med 
P11 så det jämnar väl ut sig. 

Övriga grenar hade riktigt tunna startfält med 2-3 deltagare förutom Mackan, han vann både 60m 
och kula relativt lätt. Synd att inte fler var med, förra året var det här en rätt välbesökt tävling och 
det är ett lite småputtrigt upplägg som passar de lite mindre barnen eller de som inte har tävlat 
förut bra." 

Tyvärr var flera av våra anmälda ungdomar slitna/skadade efter vår egen friidrotts-skola så förutom 
Markus var det bara Frida Bäckman och Sonja Sköld Herlofson som var på plats. Frida och Sonja 
sprang 60m, Sonja så bra att det även blev final. 

  

Markus Brodin -04 

Guld P10 60m 9,16 



Guld P10 400m 1.08,31 - klubbrekord P10! 

Guld P10 Kula 7.59 

 

DN Galan Youth, Stadion 23-24/8 2014  
2014-08-24 20:08 

För att citera Elizabeth Taylor "Big girls needs big diamonds"!  
 
Bilden ovan. Diamonds are a girl's best friend tyckte både Vilma och Saga som var de DSK-are som 
lämnade Stadion med var sin. 

DN Galan Youth är en tävling med guldkant där de unga atleterna får känna sig som Diamond 
League-deltagare med till exempel calling, inmarsch, presentation på Stadions storbilds-skärm, 
kända prisutdelare och websändningar.Konkurrensen är nästan i nivå med Världsungdomsspelen, det 
vill säga riktigt tuff särskilt i de yngre åldersklasserna. 

Flera DSK-are gjorde så bra ifrån sig att de blev bland de sex bästa som fick äran att kliva upp på 
den avlånga prispallen. Saga och Vilma blev dessutom bland de tre bästa något som belönas med en 
fin och dyrbar diamant.  

Saga visade på 300m att hon tillhör den absoluta Sverigetoppen när hon sprang in på en andraplats, 
efter Ärlas suveräna Carolina Söderbom men före USM-medaljören Moa Seger. Saga svarade även för 
en fin insats på söndagen då hon blev fyra i ett starkt 80m-fält. 

Vilma hade laddat upp för det årliga häckloppet och siktade högt, målsättningen var att hamna 
högst på Sverigestatistiken för 300m häck. Det gick nu inte så bra (tyckte Vilma, alla andra tyckte 
det gick fantastiskt bra). Det vi är eniga med Vilma om är iallafall att det var hon som vann loppet, 
tiden blev 44,56 som var två tiondelar från målet. Vilma får nu leva med att vara tvåa i statistiken, 
hemska öde. 

Både Emilia och Carolina gjorde riktigt bra 600m-lopp. Eftersom de sprang mot så många väldigt 
duktiga tjejer visste de på förhand att de måste prestera på topp för att få kliva upp på pallen så de 
valde verkligen en perfekt tävling för att slå sina pers vilka båda gjorde. 



Jeanne hoppade höjd i långt ifrån perfekta förhållanden och klarade 1,42. Det var ytterligare tre 
tjejer som precis som Jeanne rev ut sig på denna höjden efter att tidigare varit felfria. Fyra tjejer 
på femteplats alltså, det måste varit trångt på prispallen! 

  

 

Saga verkar trivas med den mediala uppmärksamheten inför 80m-loppet. 

  

Pallplatser 

  

Saga Berneryd -99 

Silver F15 300m 41,89 

4:a F15 80m 10,43 

  

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 300mh 44,56 

  



Jeanne Lindestam -01 

5:a F13 Höjd 1,42 

  

Emilia Larson -01 

6:a F13 600m 1.45,76 

  

Carolina Larson -02 

5:a F12 600m 1.46,26 

 

Långlöparnas kväll, Stadion 28/8 2014  
2014-08-30 13:20 

Klubbrekord för Carro!  
 
Bilden ovan. Som pris fick Carolina en fin t-shirt i funktionsmaterial. 

Långlöparnas kväll är en trevlig tävling på anrika Stadion där löparna delas in i heat utgående från 
uppgivna tider oberoende av ålder. 

För Carolina som sprang 2000m passade detta väldigt bra då hon kunde få draghjälp av vuxna med 
pers kring 7 minuter. Carolina sprang fantastiskt bra, sista varvet gick till exempel på 1,17, och alla 
fem varven avverkades på otroliga 7.02,84! Detta var pers med 16 sek och en kross av det gamla 
DSK-rekordet med sju sekunder. Den gamla rekordinnehavaren Vilma Jonsson underrättades och 
grattade storsint. Vilma som för övrigt i år tog silver på USM på just 2000m. Så om allt går väl på 
alla möjliga plan är det bara att se fram emot ett USM 2017 med Carro på startlinjen! 



  

Carolina Larson -02 

Silver K 2000m 7.02,84 - klubbrekord F12! 

 

Björknässpelen, Nacka 30/8 2014  
2014-09-02 19:33 

Många guld till Eleonora och Markus!  
 
Bilden ovan. Mackan på väg mot segern i hinderloppet över 400m. 

DSK hade en liten men urstark trupp med på tävlingen Björknässpelen. Truppen bestod av Eleonora 
och Mackan. 

Eleonora hade en fin och jämn kastserie med tre kast över 35 m i diskus, även om det fattades 
någon dm till pers. I spjut hade hon flera långa kast som blev underkända men fick i alla fall till ett 
bra kast på slutet som var både pers och nytt klubbrekord. Eleonora sprang även 800m, bara knappt 
tre sekunder över perset. 

Markus "Mackan" Brodin verkar ha kommit förbi sina fotproblem och springer med samma steg som 
tidigare, även längd verkar nu gå bra (ta i trä!). 
Seger i kula med nytt pers. på 8,39. 60m vann han på 9,08. Utan ett förargligt felsteg i starten hade 
det nog gått under 9 sek. 

Avslutningsvis även seger på den lite ovanliga grenen 400m hinder. För den som undrar genomförs 
loppet med 50cm vipphäckar uppställda där de större hindren normalt står. Vattengraven är också 
fylld men det står inget hinder framför. Hursomhelst så var det en uppskattad tävling bland de som 



deltog. Det tar totalt tvärstopp i vattengraven för killar i den här åldern vilket gav upphov till viss 
förvåning hos de tävlande -  de hade inte förstått hur djupt det var! Markus sluttid var 1.10,93, det 
är inte många 10-åringar som springer 400m på den tiden ens utan hinder vill jag lova. 

  

 

Visste ni att Eleonora i sommar inte bara tagit klubbrekorden i såväl diskus, slägga som spjut utan 
även blivit flerfaldig svensk ungdomsmästare i vattenskidor? 

  

Pallplatser 

Eleonora Olsmats -99 

Guld F15 800m 2.40,80 

Guld F15 Diskus 35,83 

Guld F15 Spjut 26,69 - klubbrekord F15! 

  

Markus Brodin -04 

Guld P10 60m 9,08 

Guld P10 400m hinder 1.10,93 

Guld P10 Kula 8,39 



 

Danderyds-OS 6-7/9 2014  
2014-09-09 18:44 

 
Bilden ovan. Saga, Sara och Lovisa borde vara mycket nöjda efter detta OS. Sara och Lovisa med 
nysatta tävlingsrekord och Saga efter en mycket fin comeback efter långvarig skada. 

Ännu ett Danderyds-OS är avverkat. Det fina vädret, alla positiva funktionärer och föräldrar samt 
alla glada barn gjorde det igen till ett fantastiskt och minnesvärt arrangemang.  

Det var roligt att se så många av barnen som är aktiva i DSK friidrottsverksamhet tävla och att flera 
valde att göra det i våra tävlingskläder. Givetvis stod "våra" barn för några av de vassaste 
prestationerna, konstigt vore väl annars.  
Med tanke på tävlingens långa historia krävs det extraordinära insatser för att slå ett DOS-rekord - 
så extra grattis till Ebba, Sara och Lovisa!  
Nedan följer en sammanställning av de medaljer som DSK-atleter la vantarna på (ursäkta om jag 
missat någon). 

 



Victor, Jacob och Lucas lade beslag på alla P05 60m-medaljerna. 

  

Vera Millbourn -06  

Silver 400m 1.25,81 

Silver Höjd 0,95 

  

Ebba Wirdefeldt -05 

Brons 400m 1.26,44 

Silver Längd 3,31 

Guld Boll 30,15 - DOS- och DSK-rekord! 

  

Klara Sahlgren -05 

Guld Längd 3,34 

  

Tekla Thorgerzon -04 

Guld 60m 9,57 

Brons 800m 3.09,51 

Guld Höjd 1,18 

Guld Längd 3,96 

  

Celine DeChamps -04 

Silver 60m 9,63 

  

Sophie Okejeme -04 

Brons 60m 9,63 

Brons Kula 5,42 

  

Caroline Åhlberg -04 

Guld 800m 2.55,69 

Brons Längd 3,46 

  

Alexandra Frumerie -04 

Silver 800m 3.02,72 



  

Josephine Lindestam -04 

Silver Höjd 1,15 

  

Sonya Sköld Herlofson -04 

Brons Höjd 1,10 

  

Frida Bäckman -04 

Silver Längd 3,68 

  

Sara Fajerson -03 

Brons 60m 9,46 

Guld 800m 2.32,98 - DOS- och DSK-rekord! 

Brons Höjd 1,25 

Guld Längd 4,37 

  

Saga Bolmgren -03 

Silver 800m 2.33,11 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld Höjd 1,47 - DOS- och DSK-rekord! 

Brons Längd 4,03 

Guld Kula 9,18 - DOS- och DSK-rekord! 

  

Hanna Bäckman -02 

Guld 60m 9,03 

Guld Längd 4,42 

Guld Kula 8,08 

  

Saga Brodin -02 

Guld 800m 2.48,04 

  

Charlotte Åhlberg -02 



Brons 800m 2.56,22 

  

Alicia Björn -02 

Silver Höjd 1,34 

Silver Kula 6,98 

  

Theo Elfström -06 

Guld Boll 28,20 

  

Melvin Ekman -06 

Brons Boll 24,35 

  

Jacob Wieslander -05 

Guld 60m 9,64 

  

Victor Törnström -05 

Silver 60m 9,76 

Guld 400m 1.16,06 

Guld Längd 3,76 

  

Lucas Törnström -05 

Brons 60m 9,81 

Silver 400m 1.16,88 

Silver Höjd 1,14 

Silver Längd 3,63 

  

Hjalmar Jensen -05 

Silver Boll 30,55 

  

Ivan Schubert -05 

Guld Höjd 1,17 

  

Markus Brodin -04 



Guld 60m 9,05 

Guld 800m 2.38,20 

Brons Längd 3,86 

Silver Kula 8,09 

  

Alexander Ludwigs -04 

Brons 60m 9,26 

Silver Höjd 1,33 

Guld Längd 4,04 

  

Oscar Alvendal -04 

Brons Höjd 1,21 

  

Johan Rosenbaum -04 

Guld Kula 8,59 

  

Vidar Engström -03 

Silver 60m 9,20 

Guld Höjd 1,30 

Silver Längd 3,97 

  

Theodor Gilstring -03 

Guld 800m 2.39,58 

  

Olle Häger -03 

Brons 800m 2.46,22 



 

Brommaspelen, Stadion 14/9 2014  
2014-09-16 20:02 

Flera DSK-are avslutade säsongen på bästa sätt!  
 
Bilden ovan. Fantastic Four från DSK - det är Mackan, Tekla, Saga och Carro! 

Flera DSK-are hade laddat om efter Danderyds-OS och tagit sig till ett Stadion som badade i 
sensommarsol och tävlingen Brommaspelen. 

Konstigt nog tillät inte arenaägaren kulstötning på grund av de märken kulorna gör på gräsmattan så 
den grenen ströks. Bromma IF har nu vänt sig till friidrottsförbundet för att få en ändring. Är inte 
Stadion en friidrottsarena kan man fråga sig. 

Nåja, det fanns ju en del andra grenar att köra och det gjorde våra unga atleter med bravur. Värste 
medaljhamstraren var Markus med två guld (bland annat genom pers på 600m) och ett silver. 
Samtliga pallplatser ser ni som vanligt i sammanställningen nedan. 

  

Pallplatser 

(med reservation för att P9 60m-finalen inte fanns med i de preliminärt publicerade resultaten) 

  

Markus Brodin -04 

Guld P10 60m 9,09 

Guld P10 600m 1.52,43 

Silver P10 Längd 3,96 



  

Victor Törnström -05 

Brons P9 Längd 3,68 

  

Carolina Larson -02 

Guld F12 600m 1.48,89 

  

Saga Brodin -02 

Brons F12 600m 1.58,01 

  

Hanna Bäckman -02 

Silver F12 Längd 4,50 

  

Tekla Thorgerzon -04 

Guld F10 Längd 3,94 

 

Svealandsmästerskapen, Eskilstuna 13-14/9  
2014-09-18 21:10 

Emilia och Jeanne hjälpte Stockholm vinna!  
 
Bilden ovan. Jeanne till vänster och Emilia till höger. 

Regionsmästerskapen (för oss Svealandsmästerskapen) är den mest prestigefulla tävlingen man kan 
vara med på som friidrottande 13-14 åring. 



Stockholms Friidrottsförbund (08fri) 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. 

Denna gång var Emilia och Jeanne de DSK-are som blivit uttagna. De senaste mästerskapen har vi 
haft något fler uttagna men konkurrensen är tuff och två uttagna är till exempel lika många som 
storklubben Hässelby SK fick med. 

Jeanne hoppade riktigt bra och visade inga tävlingsnerver trots att det var hennes första 
Svealandsmästerskap. Hon tog 1,50 (bara en cm från pers) och detta visade sitg räcka till en 
meriterande tredjeplats. 

Emilia representerade också DSK på ett strålande sätt, här kommer hennes egen berättelse från 
helgen: 

"Jag började dagen med att tidigt på morgonen åka in till Centralen för att tillsammans med alla 
från 08fri ta bussen till Svealandsmästerskapen i Eskilstuna på Ekängens IP. Bussfärden tog ungefär 
en och en halvtimme. 

Så från kl. 09:30 till 16:15 då starten gick för 600m blev en lång väntan och jag satt mest på den 
kalla och kyliga läktaren. Loppet gick ut på ca. 32s. på första 200m med Lovisa Bivstedt från 
Hässelby i täten. När jag hade 100m kvar fick jag krafter och spurtade om både Angelina Rydensjö 
från Ärla och Ebba Henriksson från Karlskoga. Min sluttid blev 1.48.16 med en 7:e plats. Det var inte 
pers men jag var ändå nöjd med placeringen i ett trångt och lite knuffigt lopp. 

Dagen fortsatte med att ta bussen till skolan vi skulle sova på och äta middag men även försöka ta 
det lugnt (det var inte speciellt lugnt!!!). Dagen därpå startade med att äta frukost 8:00, packa 
väskan och ta sig till Ekängens arena med buss. 

Även på söndagen fick jag mestadels sitta på den kalla läktaren. Kl. 14:50 blev det dags för 1500m. 
Det var bara ett heat och loppet startade ganska fort. Jag hängde på ganska länge men tappade 
lite. Som dagen innan fick jag krafter på slutet och tog in på Celine Allard från Eskilstuna och tog 
henne några meter innan mållinjen. Min sluttid blev 5:26:18 det var inte pers men jag var nöjd med 
tiden ändå när jag även fick en 9:e plats. 

Helgen slutade med att Stockholms distriktet vann kampen med över 200 poäng. Efter det var det 
bussfärd hem då alla var trötta efter en ansträngande men även rolig tävlingshelg." 

Bra skrivet, Emilia! Du och Jeanne gjorde er verkligen förtjänta av den 08fri-t-shirt som jag antar 
delades ut. Om att ha en sådan kan man bara säga "Respect". Grattis även till segern i lagtävlingen 
som Stockholm tog hem före alla andra distrikt. 

  

Resultat 

  

Jeanne Lindestam -01 

Brons F13 Höjd 1,50 

  

Emilia Larson -01 

7:a F13 600m 1.48,16 

9:a F13 1500m 5.26,18 



2014  

 

Skol-SM, Huddinge 19-21/9 2014  
2014-09-23 19:29 

Pers, klubbrekord och mästerskapsguld för Eleonora i diskus!  
 
Bilden ovan. På 2000m slog Eleonora pers och gick in på en niondeplats på Sverigestatistiken. 

Carl Olsmats rapporterar: 

Tyvärr glest mellan DSK-arna, endast Gustav Kramnäs, Danderyds Gymnasium, och Eleonora 
Olsmats, Engelbrektsskolan, på plats, när Skol-SM avgjordes i helgen på Källbrinks IP i Huddinge. Det 
var dock fina förutsättningar i ett härligt höstväder.  

Eleonora hade ett väldigt ambitöst program med deltagande i alla kastgrenarna och dessutom de 
tuffa löpgrenarna 800m och 2000m samt tävlingspremiär på 1500 m hinder. Det gick dock riktigt bra 
och energin räckte till rejäla putsningar på persen i diskus, 2000 m och 800 m, vilket betydde guld, 
silver respektive brons. 



 

I diskus slog Eleonora pers och klubbrekord samt gick in på en femteplatsplats på 
Sverigestatistiken. 

  

Resultat 

Eleonora Olsmats -99 

Brons F15 800m 2.34,46 

Guld F15 Diskus 37,76 - klubbrekord! 

Sexa F15 Spjut 24,85 

Fyra 1500m hinder 6.21,13 

Silver F15 2000m 7.20,55 

Sjua F15 Kula 9,98 

Sexa F15 Slägga 35,00 

  

Gustav Kramnäs -97 

Fyra P17 100m 12,28 



 

STH Cup, Spånga 21/9 2014  
2014-09-23 19:53 

Bästa placeringen någonsin!  
 
Lagledare Johan Brodin rapporterar: 

I söndags körde vi Stockholm Cup med P/F 11 på Spånga IP. Stockholm Cup är en lagtävling för 
mixade klubblag där man tävlar i 60m, 600m, längd, höjd, boll, kula och 5x60m. Varje lag (mixat) 
tillåts bestå av tre flickor och tre pojkar/gren - de två bästa noteras i poängberäkningen och en 
aktiv får ställa upp i max två individuella grenar plus stafett. 

DSK hade ett lag med två tjejer och två eller tre killar i varje gren på plats.  Vi hade en fantastisk 
dag med ett härligt gäng atleter från DSK som verkligen höll vår fana högt. En del erfarna 
tävlingsrävar men även flera som inte har tävlat så mycket förut och gjorde en storstilad debut i de 
här sammanhangen. Alla deltog med en härlig entusiasm och trots ibland ovana grenar tog alla fram 
sitt yttersta. 

P-J Trollsås tränade stafettlagen till perfekta växlingar och det var verkligen lagtävling när det är 
som allra bäst.  Silver i den här tävlingen är ett jättebra resultat för oss och jag tror att det är vår 
bästa placering någonsin.   

Dessutom hade vi ett flertal killar och tjejer som var födda 04 så det bådar gott inför nästa år! 

  



 

Våra grabbar Mackan, Theodor och Viktor radar upp sig inför starten på tävlingens avslutande 
600m. 

  

Individuella resultat 

  

Theodor Gilstring -03 

2:a P11 600m 1.53,00 

12:a P11 Kula 6,42 

  

Markus Brodin -04 

1:a P11 600m 1.50,97 

3:a Heat 1 P11 60m 9,16 

  

Viktor Skoglund -04 

5:a Heat 1 p11 60m 9,67 

6:a P11 600m 2.03,38 

  

Erik Skoglund -04 



6:a Heat 1 P11 60m 9,68 

15:e P11 Boll 19,73 

  

Alexander Ludwigs -04 

4:a P11 Höjd 1,26 

4:a P11 Längd 4,20 

  

Oscar Alvendal -04 

8:a P11 Höjd 1,21 

7:a P11 Längd 3,71 

  

Johan Rosenbaum -04 

1:a P11 Kula 9,24 

12:a P11 Boll 26,13 

  

Caroline Åhlberg -04 

2:a Heat 3 F11 60m 9,53 

7:a F11 Höjd 1,18 

  

Celine DeChamps -04 

3:a Heat 3 F11 60m 9,53 

15:e F11 Boll 16,27 

  

Saga Bolmgren -03 

1:a F11 600m 1.52,62 

14:e F11 Kula 5,66 

  

Sara Fajerson -03 

2:a F11 600m 1.55,75 

2:a F11 Längd 4,53 - klubbrekord! 

  

Lovisa Ewerblad -03 

1:a F11 Höjd 1,50 - klubbrekord! 



1:a F11 kula 8,72 

  

Frida Bäckman -04 

11:a F11 Längd 3,81 

14:e F11 Boll 17,07 

Midgårdskastet, Märsta 20/9 2014  
2014-10-02 21:09 

Johan vann kastmångkamp!  
 
Här kommer en rapport från Lars Rosenbaum om sonen Johans fina insatser på tävlingen 
Midgårdskastet. 

Midgårdskastet gick av stapeln lördagen tjugonde september, dagen innan Stockholm Cup. Johan 
Rosenbaum som haft problem med sitt hopparknä under sensommaren och början på hösten har 
därför istället fokuserat på kastgrenarna och längtade till denna tävling. 



När vi kom till tävlingen kunde vi konstatera att det bara var 3 deltagare i pojkar 10. Däremot var 
motståndet av bästa slag, Haninges duktiga Oscar Niklasson som bland annat vann Hammarbyspelens 
mångkamp deltog. Alltså upplagt för en spännande kamp mellan de två tävlingskamraterna Johan 
och Oscar. Från Uppsala kom även David Axelsson som vi inte visste så mycket om sedan tidigare. 

Tävlingen började mjukslägga, som var något tyngre och annorlunda än den Johan tränat med. 
Dessutom fanns det nät och snäv kastsektor att hålla sig inom och man hade enbart tre kast på sig. 
Grenen vanns av Oscar med 23,75 följt av Johan med 21,87.  Inga resultat som någon av killarna var 
särskilt nöjda med vad gäller längderna men ändå inte helt missnöjda heller, det hade varit lätt 
hänt att komma utanför sektorn på de två första och behöva ta ett riktigt kort säkerhetskast på den 
tredje vilket de nu slapp. 

Vidare till diskus. Här var ordningen den omvända. Johan vann på 19,09 och Oscar som inte tränat 
så mycket på diskus tidigare kom trea på 14,53. 19,09 var knappast något Johan var nöjd med, hade 
på träning med god marginal kastat längre både än  DSK klubbrekord och Midgårdskastets 
tävlingsrekord men han var ändå inte allt för ledsen eftersom han nu ledde mångkampen. 

Dags för kula. Här fanns det mer rutin och säkerhet. Johan fick till några bra stötar och vann grenen 
med 8,73 före Oscars på 7,05. 

Inför sista grenen ledde nu Johan mångkampen ganska stort. Samtidigt visste vi att Oscar är en 
riktigt bra bollkastare vilket också visade sig i tävlingen där Oscar fick till en pärla på 34,86 vilket 
var nytt personligt och tillika Midgårdskastrekord!! Johan som på träningar och uppvärmningen varit 
hyfsat säker på längder en bra bit över 30 fick inte riktigt till det när det väl var tävlingens och 
slutade på 26,23. Alltså ett kraftigt poängövertag för Oskar i grenen. 

Nu väntade en nagelbitare, vem av killarna skulle ta slutsegern? Det visade sig tillslut att Johan 
ledning efter tre grenar var precis tillräckligt stor för att också räcka till slutseger. 1134 poäng före 
Oscars 1101. David Axelsson från Uppsala gjorde en jämn och bra serie och slutade 3a på 890 poäng. 
Samantaget glada killar som genomfört sin första kastmångkamp och lärt sig mycket inför 
framtiden. 

Kompletta resultat återfinns på Midgårdskastets hemsida: 

http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_597402/cf_57129/Midg-rdskastet_2014_-
_Resultat.PDF 



Kalvruset, Södertälje 4/10 2014  
2014-10-06 19:55 

Tuffa DSK-are i mest krävande loppet!  
 
Bilden ovan. Både Sara Fajerson och Carolina Larson vann sina klasser. Carro för inte mindre än 
fjärde året i rad! 

Helena Larson rapporterar från leran: 

"Kalvruset var i år mer blött och lerigt än förra året men uppskattat! Det är ju själva grejen! 

Banan började med ojämn ängsmark och flera djupa diken med lera upp till midjan. Därefter en 
plöjd åker med flera hinder. Sedan vidare till snårig terräng och ett träsk med hög vass. 
Avslutningsvis en del av fd Ing 1 militära hinderbana.  

Både Sara och Carolina vann sina klasser. Vincent kom lite överraskande 3:a och Emilia 7:a." 

Övriga DSK-are som gjorde bra ifrån sig var Tor Fåhraeus som blev femma bland femtonåringarna 
samt Viktor och Erik Skoglund som hade nästan hundra springsugna tioåringar efter sig. 



 

 

Terräng-SM, Eskilstuna 18-19/10 2014  
2014-10-20 18:42 

Brons till Vilma!  
 
Bilden ovan. Arvid och duck face-Vilma. 



Terräng-SM är ett anrikt arrangemang. Redan 1907 arrangerades det första svenska mästerskapet i 
denna den mest ursprungliga formen av friidrott. Årets mästerskap genomfördes i Eskilstuna (här 
gick även premiärmästerskapet!) närmare bestämt Vilsta motionscenter och startfältet innehöll 
såväl EM-medaljörer som våra toppatleter Arvid, Olof och Vilma. 

Först ut var Vilma. Eftersom Lidingölopps-segraren Sollefteås Frida Karlsson saknades så kändes 
topptrion ganska given på förhand: Vilma, Vallentunas Mika Söderström och Mölndals Emma 
Magnusson. Precis så blev det också. Från början höll de tre ihop men sen drog Vilma och Mika ifrån. 
Det tungsprungna gräsunderlaget tog dock musten ur Vilma och en bit in på det andra och 
avslutande  2km-varvet fick Mika en lucka och bakifrån kom Emma ikapp och förbi. Det blev alltså 
brons till Vilma. Inte dåligt men med sina höga ambitioner inte något hon var nöjd med. Med lite 
perspektiv på sin insats och efter att ha inmundigat en räkmacka kunde hon dock till och med dra 
lite på munnen när hon såg destinationen för lokalbussen från Vilsta så ett visst hopp om framtiden 
kan man ändå ha. 

En halvtimme efter Vilma startade Arvid och Olof tillsammans med 31 löpare till. Här blev fältet 
snabbt väldigt utdraget, de snabbaste killarna drog iväg i rena tokrusningen men de flesta visste 
faktiskt vad de gjorde. Olof hamnade i en klunga strax bakom de främsta och Arvid lite längre bak. 
Våra killar kämpade på, Olof på övre halvan och Arvid på undre och gjorde verkligen sitt yttersta på 
det sugande underlaget. Eftersom veteranerna sprang samma sträcka kan man konstatera att Olof 
hade vunnit klassen M60 och Arvid M65, det är alltså bara att träna på grabbar, detta var ju bara ert 
första terräng-SM! 

 

Arvid och Olof ganska nöjda efter sitt första Terräng-SM. 



 

Prisutdelning Flickor 15. Guld-Mika flankerad av Silver-Emma och Brons-Vilma. 



 

Bussen som får en på bra humör ifall man är lättroad. 

  

Resultat Terräng-SM 

  

Vilma Jonsson -99 

Brons F15 4000m 15,51 

  

Olof Silvander -99 

13:e P15 4000m 14,33 

  

Arvid Friberg -99 

27:a P15 4000m 15,40 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


