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Nyårsloppet, Vallentuna 31/12 
2012-01-04 22:50 

Carolina och Emilia sprang ut det gamla året. 
 
På själva nyårsafton arrangerar Vallentuna Friidrottsklubb springtävlingen Nyårsloppet. Denna gången 
för trettionde året i rad. I år måste förutsättningarna varit bättre än på länge med solsken, ingen is och 
bara några få minusgrader. 

DSK representerades av Carolina och Emilia Larson som sprang tjejklassens 2 km. Denna klass var öppen 
för tjejer födda -97 och senare. 21 tjejer kom till start. Carolina slutade femma och Emilia sjua - 
mycket bra gjort av två tjejer som ju kan springa detta loppet i väldigt många fler år innan de faller 
för åldersstrecket. Carolina ända till nyårsafton 2016! 

 

Två Sjöar Runt, Sundbyberg 18/3 
2012-03-19 10:46 

DSK välrepresenterade vid utomhuspremiären! 
 
Utomhussäsongen inleds traditionsenligt med springtävlingen Två Sjöar Runt. Detta var den 48:e 
upplagan! För att vara så här tidigt på året var vädret riktigt OK: 10 grader och ingen nederbörd, ibland 
till och med glimtar av solen. Hard-core-deltagarna påminner annars gärna om förhållandena 2010 då 
snön föll som lovikkavantar och det blåste storm. 

DSK lade beslag på tre medaljer. Vilma Jonsson vann F13 efter att ha haft Täbys Filippa Wallén bakom 
sig som en blåslampa från start till mål, Olof Silvander tog silver i P13 efter Norrköpings suveräne 
August Mollén och Anna Silvander tog familjens andra silver genom andraplatsen i F19. 

På bilden ser ni Vilma och Olof efter prisutdelningen. Vilma samlad trots den inflation i tävlingens 
priser som skett när tidigare års förstapris, presentkort på tresiffriga belopp, detta året var utbytt mot 



en chokladkaka! Olof som synes betydligt gladare när förra årets strumpor i år ersatts av såväl t-shirt 
som handduk. Rena jack-poten! 

I F11-klassen slutade systrarna Carolina och Emilia Larson på plats 7 resp 11 i ett mycket bra startfält. 

 

Premiärmilen, Djurgården 25/3 
2012-04-02 08:58 

Philip tvåa i P19-klassen! 



 
Sjätte upplagan av Premiärmilen sprangs på Norra Djurgården 25 mars. 3.058 löpare genomförde 
tävlingen vilket är rekord. 

Lennart Örnborg rapporterar om sonens insats: 

"Philip Örnborg kom 2:a i sin klass P19, tiden var blygsamma 20 min. 

Det gäller att spara sig för det var ju fotbollmatch kl 1400." 

På bilden ser vi Philip i full kareta men vad är det för tröja han har på sig? 

En sökning i resultatalistan ger information om två ytterligare deltagare från Danderyds SK: 

Honour Pearson kom på plats 29 bland alla 299 fullföljande damer. Tden fina 41:53. 

Den förre ordföranden i DSK Friidrott Håkan Lilja sprang motionsklassens 10 km på 48:04. 

Brukslunken, Rånäs 1/4 
2012-04-02 09:32 

Tävlingsflitiga Larsons etta och tvåa! 
 
Emilia och Carolina Larson tyckte inte en tävling per helg (lördagens Sista Chansen) var tillträckligt 
utan på söndagen ställde de upp i Brukslunken. 

Brukslunken är ett anrikt landsvägslopp kring Rånäs Bruk, norr om Rimbo. 
Inomhushallen byttes mot minusgrader, snö och isiga grusvägar! 
Systrarna ställde upp i klassen Flickor 2001 och yngre och det blev Guld till Carolina och Silver till 
Emilia tretton sekunder efter. Nitton tjejer sprang den 2 km långa banan.  
Carolina fick alltså revansch efter lördagens 600m F11 där det var ombytta roller: guld till Emilia och 
silver till Carolina. 
Carolina fick dock inte nog utan avslutade söndagen med att dessutom springa 400m, F10 på Sista 
Chansen. Det blev ett tufft lopp och en bit från medalj men ändå personbästa med drygt 3 sek. 

 



Terräng DM 2012  

Terräng-DM, Ursvik 21/4 
2012-04-22 15:05 

Guld och Silver till DSK! 
 
Årets Terräng-DM avgjordes 21 april på tungsprunget och gyttjigt underlag. 

Först ut var Carolina Larson som gjorde en mycket fin insats när hon vann F10-klassen som dock inte 
har "officiell" DM-status. 

Vilma Jonsson vann F13-klassen. Efter att i början nästan halkat omkull i leran tog hon en ledning som 
hon höll hela loppet. Emilia Larson sprang samtidigt och kom på plats nio i F12-klassen, en klass hon 
även får ställa upp i nästa år. 

Olof Silvander svarade för en riktig kämpainsats och blev tvåa i P13-klassen 23 sek efter kompisen 
Tommy Nylander-Leslie från Tullinge-Tumba (men fem sek bättre än Vilma). 

 



 

Slotts-stafetten, Uppsala 22/4 
2012-04-23 09:43 

Tredjeplats för Emilia, Hanna, Carolina, Alicia, Signe och Saga! 
 
DSK ställde upp med ett lag i F11-klassen i anrika Slotts-stafetten, det gick jättebra - bronsplats bland 
tio deltagande lag. 

Helena Larson rapporterar: 

"Uppsala bjöd tyvärr på regn och kyla men det var inget som stoppade tjejerna. De var rejält nervösa 
men taggade! 
Först ut var Emilia som sprang 1000m och farten drogs snabbt upp av suveräna Västeråstjejen. Emilia 
växlade som 4:a till Hanna som sprang de tuffa 300m rakt upp mot slottet och tog en placering. 
Växlade sedan till Carolina som sprang ut på den längsta sträckan 1300m. Här blev hon ganska snabbt 
ifattsprungen av den helt oslagbara Lovisa Bivstedt från Hässelby. 
Carolina växlade som 4:a till Alicia som sprang samma tuffa 300m. Alicia tog en placering igen och 
växlade till Signe som drog på i ett högt tempo och behöll sin placering vid sista växling till Saga som 
även hon gick ut hårt och höll undan på sina 380m uppför slottstrappan in i mål!" 

Lerumsloppet, 28/4 
2012-04-30 07:37 

250 tjejer i startfältet - Carolina etta! 
 
I samband med en weekendresa till Göteborg passade Carolina Larson på att ställa upp i Lerumsloppet. 



Lerumsloppet är ett trevligt arrangerat lopp i centrala Lerum med många deltagare bl a från Göteborgs 
friidrotts- och löparklubbar. 
Carolina sprang 1,6 km i klassen F10 och yngre där hon efter en spurt tog hem segern med 1 sekund! I 
denna klassen ställde inte mindre än 250 springsugna tjejer upp. 
Bilden. Pokaler är bästa priset tycker Carolina! 

Terräng-SM, Linköping 28-29/4 
2012-05-02 09:22 

Anna och Ellen representerade DSK. 
 
Terräng-SM avgjordes i Linköping 28-29 april. 

DSK var representerade i F19-klassen av Anna Silvander och Ellen Stjerngren, här är banan 4.000m. 
Anna kom nia och Ellen fjortonde. 

Om inte Malin Trollsås blivit skadad hade tjejerna säkert givit Hammarby IF en tuff kamp om lagsilvret. 

 

Danderydsloppet 1/5 
2012-05-02 10:32 

Strålande väder och dito resultat! 
 
Det var många DSK-are som passade på att springa Danderydsloppet i år och det blev förstås även en 
del pallplatser. Av de fjorton ungdomsklasserna var det DSK-seger i fem. 



 

Ebba Salén tog en överlägsen seger i F15-klassen, hoppas Ebba får upp ögonen för det roliga med att 
tävla för det skulle vara spännande att se henne på kommande bantävlingar där hon definitivt kan slå 
sig in på Sverigestatistiken på medeldistans. Här visade också klubbkompisen Rebecka Mannerford att 
hon inte bara är duktig på höjdhopp utan även på löpning när hon blev trea. 

 

Vilma Jonsson infriade favoritskapet och vann klassen F13. Detta var Vilmas sjätte raka seger i 
Danderydsloppet. Högra delen av bilden ovan visar hur Vilma såg ut 2007. 



Olof Silvander (bilden högst upp på sidan) vann P13-klassen och fortsätter visa en jättefin utveckling. 

 

Carolina Larson visade att den fina formen från tidigare lopp, bland annat Lerumsloppet, håller i sig. 
Carolina vann F10-klassen. 

 

I Flickor 9-klassen var det bara DSK-are på "pallen". Saga Bolmgren, Sara Fajerson och Lovisa Ewerblad 
visar att det finns en ny generation DSK-friidrottare som det ska bli mycket spännande att följa. 

Bland pojkarna blev det brons till David Thunborg och Adam Blomdahl i de relativt sett stora startfälten 
i P9- respektive P8-klassen. Bra gjort! 

I de kvinnliga motionsklasserna höll sig DSK-profilerna Helena Silvander och Ellen Stjerngren sig väl 
framme, silver på 10 resp 5 km. 



 

Till sist en bild på en tredjedel av DSK Friidrotts-styrelse. Jan Berneryd och ordförande Olof Engdahl 
föregår med gott exempel när de kämpade sig runt 5km-banan. 

 
Turebergstaf 2012  

Turebergs-stafetten, Sollentuna 5/5 



2012-05-08 13:32 

Danderyds stafett-tjejer finns i alla åldrar! 
 
DSK ställde upp med två lag i årets Turebergs-stafett: Kvinnor och Flickor 11. 

Respektive lagledare rapporterar. Först Per-Jonas Trollsås: 

"DSK ställde upp med ett ungt och inspirerat lag i Damklassen på Turebergstafetten. 
I tävlingen deltog flera meriterade löpare och lag från Spårvägen, Tureberg, Hammarby 
(3-lag) och Vallentuna men DSK-tjejerna visade direkt att de inte var att leka med. 
Anna Silvander gjorde en mycket inspireranden första sträcka 700m och växlade till 
Lova Rehle som tvåa endast slagen av Spårvägens Nathalie Rohlen. 
Lova som sprang sina 370m mot löpare både 2 och 10 år äldre än henne, gjorde en 
heroisk insatts och höll nästan undan för alla löparna bakom och växlade som 2:a-3:a 
till DSK's nyförvärv tidigare Brommalöparen Josefin Edwall. Josefin hade den tunga 
tredje sträckan 550m med en 100m brant backe att börja med. Josefin gjorde en enormt 
stark backe och tog in på ledande Spårvägen samt fick ca 5-6 meter till Hammarby och 
Tureberg. 
Vid växling var dock Hammarby förbi något och Josefin växlade till Ylva Engdahl som 
klar trea. Ylva spurtade fint sina 230m och utökade avståndet till Tureberg och växlade 
som klar trea till Elina M Svensson. Elina som hade den längsta sträckan på 900m 
startade fint i utförsbacken men hade ca 30m fram till andraplatsen. Efter halva sträckan 
började dock Elina ta in meter för meter och när löparna kom in genom grinden på 
Sollentunavallen var Moheda-Svensson förbi och DSK uppe på andra plats. 
Hammarbytjejen hade dock sparat lite på krafterna och kunde med en sista 
ansträngning ta tillbaka andraplatsen med någon meter tillgodo på Elina och DSK som 
tog en säker 3:e plats. Mycket stort av tjejerna!!! 
Hört från 3.e växeln: 
-Hammarby löpare: "va inte visste jag att Danderyd hade så många seniorer" 
-DSK Löparen: "nja jag är -96.a och hon på andra sträckan är-98 och de övriga är ca 
19-20 " 
Med denna kommentar så ser det mycket lovande ut för framtida stafetter och tävlingar. 
P.S Det är kul att vara tränare när det går bra!." 



 
Helena Larson var lagledare för F11 och lämnar följande rapport: 
"Även våra yngre tjejer gjorde en kämparinsats i F11 med tanke på att alla i laget är 
födda 02 eller 03.  
Arton lag deltog och lagen framför oss bestod i princip helt och hållet av flickor 01. 
Först ut var Saga Bolmgren som i hårt motstånd placerade sig bra och växlade som 6:a 
till Lovisa Ewerblad som fortsatte i hög fart, behöll sin position och växlade till Sara 
Fajerson som klarade den tuffa backen suveränt. Även hon behöll sin placering och 
växlade till Hanna Bäckman som i högt tempo på sina 230m tog en placering och 
växlade som 5:a till Carolina Larson som med Vallentuna i hälarna höll undan in i mål! 
Tror att tjejerna redan nu ser fram emot nästa års Turebergsstafett och då "slipper" 
äldre motstånd!". 

Hellaskastet, Sätra 5/5 
2012-05-08 14:04 

Säsongens första klubbrekord! 
 
Hellaskastet är en av Sveriges största kasttävlingar, kanske den största som genomförs under en enda 
dag, i år var det 207 startande. 

Ende DSK-aren Sebstian Ruthström kastade slägga. Hans 35,02 innebar nyetablerat P15-klubbrekord 
men kommer nog inte att stå säsongen ut, förra året kastade Sebbe nästan fem meter längre. 

Speedy Gonzales, Enskede 8/5 
2012-05-09 08:44 



Josefin slog 37 år gammalt klubbrekord! 
 
Vid den anspråkslösa tävlingen Speedy Gonzales arrangerad av Hammarby IF ställde Josefin Edwall upp 
i K400m. 

Josefin slutade trea på 64,34. Detta innebar nytt F19-klubbrekord på distansen, det gamla var från 
1975! En sådan bra start för Josefin i sin första individuella start för DSK. Josefin var tidigare med i 
Bromma IF. 

 

Täby Vårspel, 12/5 
2012-05-13 20:36 

Tre medaljer på tre starter för Philip och Eleonora! 
 
Täby Vårspel är en ny tävling som Täby IS arrangerar istället för Täby Vårmångkamp till många 
mångkampares besvikelse. 

Två DSK-are var med i år. Philip Ludwigs (bilden ovan) både hoppade högt och sprang snabbt, det blev 
brons i höjdhoppet och silver på 80m. Tiden på 80m bara en dryg tiondel från klubbrekordet som nog 
sitter löst mend tanke på hur tidigt på säsongen det är och Philips utvecklingskurva. 

Eleonora Olsmats kastade spjut så bra att det både räckte till bronspeng och klubbrekord. 

Philip Ludwigs -00 

Silver P12 80m 11,24 

Brons P12 Höjd 1,33 

Eleonora Olsmats -99 

Brons F13 Spjut 21,86 - nytt klubbrekord F13! 



 
Foto: Henrik Svedstrom stocksundsloppet  



Stocksundsloppet, 12/5 
2012-05-13 21:20 

Två segrare från DSK! 
 
Charmiga Stocksundsloppet avgjordes i år för fjärde gången. Storleksordningen 150 glada löpare 
trotsade det envisa regnvädret. Av dessa var en handfull DSK-are. 

Saga Bolmgren (ovan) var bäst av alla pojkar och tjejer födda 2003. 

 

Carolina Larson vann F02-klassen. 



 

Emilia Larson stormar mot mål och en andraplats i F11. 

 

I P04 kom Adam Blomdahl tvåa och Markus Brodin trea, vann gjorde Ivar Karling. 

Övriga DSK'are på pallplats: 

Gustaf Blomdahl Brons P02 

Saga Brodin Silver F02 

Ebba Blomdahl Silver F06 



 
DUSP2012  

Danderyds Ungdomsspel 13/5 
2012-05-13 22:10 

Best games ever! 
 
2012-års Danderyds Ungdomsspel avgjordes 13 maj i strålande solsken. Se bildbevis ovan där Ellen 
Stjerngren, Anna Silvander och Josefin Edwall strålar ikapp efter sitt heat på 200m. 

Det på sina håll tighta tidsprogrammet påkallat av det stora deltagarantalet, cirka 450 atleter, hölls väl 
under de tio timmar som tävlingen pågick. Bra jobbat av alla föräldrar och andra som på ett så 
makalöst bra sätt ställde upp som funktionärer! Håll med om att detta är ett bättre sätt att få klubbens 
verksamhet att gå runt än att kränga Bingolotter och tulpaner. 

Även sportsligt blev detta en mycket bra tävling ur DSK-perspektiv: fyra nya klubbrekord, varav ett 
seniorrekord. Sju vinnare bärgade tio guld, totalt 29 medaljer. Extra roligt att DSK-deltagandet 
sträckte sig från sjuåringar upp till seniorer. 



 

Kanske att Anna Silvander svarade för den vassaste DSK-insatsen när hon på Kvinnornas 800m i en 
rafflande upploppsstrid slog Enhörnas duktiga Sara Rönnby, vann och satte nytt seniorrekord på 
2.17,66. 

Som en extra bonus bjöd tävlingen även på ett distriktsrekord för Stockholm. Det var Lovisa Östervall -
97 från IFK Tumba som hoppade 1,72 i höjd. Det gamla rekordet på 1,71 var från 1981 och innehades av 
Huddinges Monica Westén. 

Här följer en uppräkning av alla DSK-medaljörer och -rekord: 

Samantha Wikmark -92 

Silver K 100m 13,17 

Anna Silvander -93 

Guld K 800m 2.17,66 - klubbrekord seniorer+F19 

Jacob Öman -95 

Guld P17 100m 11,78 

Guld P17 200m 25,14 

 

Ylva i den klädsamma funktionärsvästen 

Ylva Engdahl -96 



Silver F17 200m 27,93 

Brons F17 100m 13,40 

 

Richard och Sebastian 

Richard Martin -97 

Guld P15 Höjd 1,81  

Sebastian Ruthström -97 

Guld P15 Kula 13,30 - klubbrekord P15 

Guld Längd 5,75 

Silver Höjd 1,75 

 

Gurra tar emot medalj av DSK Friidrotts ordförande Olof Engdahl 

Gustav Kramnäs -97 

Silver P15 800m 2,12,90 

Brons P15 200m 25,82 



 

Tor och Olof 

Olof Silvander -99 

Guld P13 80m 11,89 

Guld P13 600m 1.45,47 

Tor Fåhraeus -99 

Silver P13 80m 12,46 

Elias Harryson -99 

Guld P13 Höjd 1,48 

 

Vilma in action 

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 800m 2,25,81 - klubbrekord F13 



 

Arvid på pallen 

Arvid Engström -01 

Silver P11 Höjd 1,36 

Silver P11 600m 1.53,64 

 

Gustaf med en av sina två medaljer 

Gustaf Bruzelius -02 

Silver P10 Kula 7,16 

Brons P10 600m 2.02,27 

 

Clara nöjd efter sitt fina höjdhopp 

Clara Saks -01  

Silver F11 Höjd 1,27 



 

Carolina i solskenet 

Carolina Larson -02 

Brons F10 600m 2.03,42 

I samma lopp som Carolina kom Saga Bolmgren -03 på fjärdeplats på nytt F9-DSK-rekord 2.08,03 (tre 
hundradelar bättre än tidigare rekordinnehavaren Vilma Jonsson). 

Hanna Bäckman -02  

Brons F10 Längd 4,03 (futtiga 2 cm från DSK-rekordet!) 

Sara Fajerson -03 

Guld F9 Längd 3,68 

Silver F9 60m 9,77 (ynka 2/100 från DSK-rekordet!) 

Tekla Thorgerzon -04 

Brons F8 60m 10,36 

 

Alexander med dagens medaljskörd 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P8 60m 10,27 

Brons P8 Längd 3,06  

Vårkastet, Bålsta 13/5 
2012-05-14 22:20 



Trippel guld och klubbrekord för Eleonora! 
 
Eleonora Olsmats var enda deltagaren från DSK när den renodlade kasttävlingen Vårkastet avgjordes i 
Bålsta 13/5. 

Eleonoras riktiga säsongspremiär (om vi räknar bort spjut från Täby Vårspel dagen innan) blev väldigt 
lyckad - tre guld och lika många nya klubbrekord. Med dessa resultat vann hon givetvis även den 
sammanlagda kastmångkampen i F13-klassen. 

Med tanke på dessa resultat kan man kanske förledas att tro att Eleonora nu är nöjd och bara ska chilla 
resten av säsongen men så är inte fallet. Hon känner att hon kan ännu bättre och redan helgen 26-27 
maj vid Distriktsfinalerna tänker hon visa det. Beware, säger jag bara! 

Eleonora Olsmats -99 

Guld F13 Kula (2 kg) 10,60 - nytt klubbrekord F13 

Guld F13 Diskus 29,80 - nytt klubbrekord F13 

Guld F13 Spjut 23,19 - nytt klubbrekord F13 

Silver F13 Slägga 22,08 

 

Sundbybergs Ungdomsspel, Sätra 19/5 
2012-05-21 21:06 

Längdhoppsgruppens träning ger resultat! 
 



Sundbybergs Ungdomsspel avgjordes en bra bit från Sundbyberg, närmare bestämt på Sätra IP, nu i 
lördags 19/5. 

Fyra DSK-tjejer ställde upp i de tyvärr ganska glesa startfälten. 

Alla dessa duktiga tjejer fick kliva upp på prispallen. 

Hanna och Emilia visade att träningen i längdhoppsgruppen redan gjort nytta, Hanna vann F11 på fina 
3,99 och Emilia slog pers med 3,51. 

På F11 800m blev det dubbelt DSK i topp med Carolina först, fyra sekunder före syster Emilia. 
Visserligen var det ett helt år sedan Carolina sprang 800m senast men nu blev det pers med hela 22 
sekunder vilket ju är rätt osannolikt. 

Eleonora kastade spjut men skämde denna gången för ovanlighetens skull inte bort oss med nytt 
klubbrekord, 17,69 räckte dock till en tredjeplats. 

Eleonora Olsmats -99 

Brons F13 spjut 17,69 

Emilia Larson -01 

Silver F11 800m 2.56,63 

Hanna Bäckman -02 

Guld F11 Längd 3,99 

Carolina Larson -02 

Guld F11 800m 2.52,16 



 

Distriktsfinaler, Enskede 26-27/5 
2012-05-27 15:58 

DSK-are bäst i Stockholm! 
 
Bilden. Saga, Vilma och Olof i nummerlappsordning. 

Distriktsfinaler betyder distriksmästerskap för 12-14-åringarna. För ungdomarna födda 98 och 99 
betyder en placering bland de två främsta även att du är uttagen till Stockholmslaget vid 
Svealandsmästerskapen. 

DSK ställde upp med en liten men vass trupp på fem atleter. 

 



Eleonora lyckades kasta/stöta sig till tre medaljer - guld i diskus samt silver i såväl kula som slägga. 
Även om guldet kom i diskus var det nog kultävlingen som gick bäst med ett nytt utepers, tillika nytt 
DSK-rekord, 11,21. 

 

DSK vann 1000m både för Pojkar och Flickor 13. Olof hade länge en hård kubbning med Huddinges 
Jonathan Bergdahl innan denne tvingades bryta. Olofs fina tid på 3.05,23 innebär att han bara var 
dryga två sekunder från klubbrekordet. Tyvärr är det inte så säkert Olof får någon ny chans att slå 
rekordet eftersom 1000m är en ovanlig utomhusdistans. 

Vilma sprang mycket stabilt, hennes tid blev 3.05,86 - mest imponerande var Vilmas avslutande 200m 
som hon utan att vara direkt hotad spurtsprang på 34 s. 

Om Vilmas seger på 1000m inte var någon högoddsare så var det en rejäl skräll att hon även tog hem 
200m häck. Vilma sprang smart så att hon kom rätt till häckarna och lyckades hålla farten uppe hela 
loppet vilket alltså räckte till guld. 

 

Saga tog sig till A-finalen på F13 80m. Där räckte hennes 11,16 till en femteplats. 



 

Emilia ställde upp med ett år äldre tjejer i F12 80 och 1000m. Emilia slog pers i båda loppen, något 
som underlättades av att det var första gången hon sprang dessa distanser. 

Hennes 12,73 på 80m innebar även nyetablerat F11-klubbrekord. 

Eleonora Olsmats -99 

Guld F13 Diskus 24,79 

Silver F13 Kula 11,21 - klubbrekord F13 

Silver F13 Slägga 24,23 

Vilma Jonsson -99 

Guld F13 1000m 3.05,86 - nyetablerat klubbrekord F13 

Guld F13 200m häck 31,23 - nyetablerat klubbrekord F13 

Olof Silvander -99 

Guld P13 1000m 3.05,23 

Emilia Larson -01 

F12 80m 12,73 - nyetablerat klubbrekord F11 



 

Tolvanloppet, Bromma 26/5 
2012-05-28 15:32 

Ännu en pokal till Carolina! 
 
På Tolvanloppet i Bromma i lördags sprang Carolina Larson 2 km. Hon kom in på en fin andraplats bland 
de 69 medtävlarna, endast besegrad av den "ständiga konkurrenten" Jennifer Ohrzen från Mälarhöjden. 



 



Täbyloppet, 27/5 
2012-05-28 15:41 

Emilia och Carolina i farten igen! 
 
I söndags (27/5) sprang både Carolina och Emilia Larson Täbyloppet. 

Strålande sol och värme men som tur var gick större delen av den 1,7 km långa banan i skogen och en 
del skugga. 
Carolina blev tvåa efter ohotade Lovisa Bivstedt från Hässelby och Emilia sprang in på en 5:e plats. 



 

Mälaröspelen, Ekerö 26/5 
2012-05-28 18:08 



Framtiden så ljus att solglasögon behövs för DSK friidrott! 
 
Bilden ovan. Lovisa med alla sina medaljer. 

Mälarö SOK arrangerade 26/5 Mälaröspelen på idylliska Träkvistavallen. 

Fyra DSK-are passade på att tävla i det gassande solskenet. De fina resultat som dessa fyra visade är 
ännu ett bevis på att framtiden ser ljus ut för DSK Friidrott. 

Många av Elins vanliga konkurrenter hade denna dag valt att vara med på Distriktsfinalerna så det var 
få deltagare generellt i F13. 

Elin var nära att ta medalj i alla sina starter, i längdhoppet blev hon dock fyra efter en dramatisk sista 
hoppomgång. 

 

Clara som hon brukar se ut efter en lyckad höjdhoppstävling. 

Clara lyckades bäst i höjd där nya perset på 1,30 räckte till guld. Även i längd blev det medalj. 

Lovisa gjorde en fantastisk tävling med guld i såväl längd, höjd som vortexspjut. Pers på 60m, 10,46, 
räckte till brons. 

Positiva besked att ta med sig till nästa tävling är självförtroendet att hon behärskade fyra så olika 
grenar och kanske ännu mer förmågan att lyfta sig vid underläge. I Längd låg hon tvåa inför sista 
omgången men ökade på sitt resultat med 11 cm och lyckades därmed gå om och vinna. I Vortexspjut 
låg hon trea inför sista kastet men ökade på sitt resultat med 3,61 meter vilket förde upp henne på 
första platsen även där. Vilken vinnarskalle! 



 

Kan det vara Ivan i mitten månne?  

I yngsta pojkklassen presenterade sig Ivan Schubert med besked. Pojkar 7 tävlade i 60m, längd och 
Vortexspjut - Ivan vann allt! Extra imponerande att kasta Vortexspjutet över 27m som nybliven 
sjuåring. 

Elin Saks -99 

Silver F13 Höjd 1,25 

Brons F13 80m 12,45 

Clara Saks -01 

Guld F11 Höjd 1,30 

Brons F11 Längd 3,77 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F9 Höjd 1,05 

Guld F9 Längd 3,26 

Guld F9 Vortexspjut 23,92 

Brons F9 60m 10,46 

Ivan Schubert -05 

Guld P7 60m 11,65 

Guld P7 Längd 2,97 

Guld P7 Vortexspjut 27,38 



 

Sätraspelen, Sätra 2-3/6 
2012-06-03 20:15 

Medaljer till Larsons och Ludwigs! 
 
Bilden. Johan Björck, IFK Stocksund, och Philip efter 600m-loppet. På 80m var det ombytta roller då 

Philip var 2/100 före Johan (foto Lars Björck) 

Den åttonde upplagan av Sätraspelen genomfördes i helgen i värsta ruskkvädret, iallafall på lördagen. 
Deltagare i alla grenar hade det förstås besvärligt men kanske att det var värst för höjdhopparna när 
det blåste så mycket att ribban till och med föll ned mellan hoppen. 

DSK hade fyra atleter på plats som trotsade vädergudarna; syskonen Ludwigs och Larsons. 

Philip hoppade mycket bra i regnet och blev tvåa på samma höjd som segrande Leonard Kimby, IFK 
Stocksund. Philip gjorde även ett bra lopp på den för honom ovana distansen 600m där han blev trea. 



 

Lillebror Alexander ägde P8-klassen och vann både 60m och längd. Tiden på 60m blev fina 9,76. Om 
Alexander tränar, växer och äter upp sina grönsaker kan han säkert vara med och tampas om P9-
klubbrekordet inomhus (9,40) när nästa inomhussäsong drar igång. För P8 har vi i DSK inga rekord. 

På söndagen sprang Philip 80m. Först vann han sitt försöksheat på 11,27 i stark medvind och sen finalen 
på 11,31 efter en hård fight med Johan Björck. 

Emilia Larson fick för en gångs skull slippa syster Carolina i samma 600m-lopp. Om det var därför eller 
inte ska jag låta vara osagt men nu gjorde Emilia ett jättebra lopp, satte personligt rekord, slog 
Linköpings Amanda Ivehammar efter hård kamp och vann klassen! 

Carolina gjorde också ett bra lopp men för att rå på duktiga Jennifer Ohrzen från Mälarhöjden måste 
Carolina springa på toppen av sin förmåga och det lyckades hon inte riktigt denna gången men en 
bronspeng är inte fy skam det heller. 

Philip Ludwigs -00 

Guld P12 80m 11,31 

Silver P12 Höjd 1,38 

Brons P12 600m 1.54,93 

Emilia Larson -01 

Guld F11 600m 2.02,13 

Carolina Larson -02 

Brons F10 600m 2.06,43 



Alexander Ludwigs -04 

Guld P8 60m 9,76 

Guld P8 Längd 3,18 

 

Stockholm Mini Marathon, 3/6 
2012-06-03 20:22 

Vilma och Lovisa vann sina klasser! 
 
Bilden. Olof och Vilma visar upp sina pokaler 

Över 6 000 killar och tjejer mellan 5 och 17 år sprang olika distanser från starten på Östermalms IP till 
målet på Stockholms stadion. Att det mesta delen av tiden var mulet och/eller duggregn gjorde 
ingenting eftersom så många fina DSK-insatser värmde i ruskvädret. 

Denna tävling bjuder på rejält stora startfält, hundratals ungar i varje startgrupp, efter loppet delas 
pokaler ut till de sex främsta och erövrar man en sådan har man verkligen gjort en extraordinär insats. 

I år tog DSK-löpare hand om fem pokaler. Historiskt bra gjort! 

Vilma Jonsson vann Flickor 13 efter att länge haft sällskap längs banan med Vallentunas Mika 
Söderström och Väsbys Linnea Dennerporth. För rutinerande Vilma var det extra skönt att vinna med 
tanke på hennes tidigare fyra raka andraplatser 2008-2011. Det var också med viss lättnad Vilma vid 
starten noterade att Åkersbergas minimara-specialist Olivia Sahlin inte ställde upp. Olivia som snuvat 
Vilma på förstaplatsen de tre senaste åren. 

Olof Silvander gjorde däremot sin första minimara. Olof disponerade krafterna väl och slutade på en fin 
femteplats av de 115 löparna i Pojkar 13. Vann gjorde Norrköpings suveräne August Mollén. 

Carolina Larson fortsatte sitt idoga samlande av pokaler, denna gång genom att komma trea i F10. 



 

En mycket nöjd Lovisa efter sitt fantastiska lopp 

Lovisa Ewerblad överraskade och sprang snabbast av alla Flickor 9. Visst visste vi att Lovisa var bra men 
att hon skulle vara bäst av alla tjejer födda -03 var ändå en skräll. 

Finns det inga duktiga killar i DSK kan man ibland fråga sig. Jo, till exempel Adam Blomdahl som kom 
femma i sin P8-startgrupp. 



 

Storsjöspelen, Östersund 3/6 
2012-06-05 20:05 

Trollsås på jämtländsk road trip! 
 
Malin och P-J var på plats på Storsjöspelen i Östersund på den klassiska Hofvallen där Gunder Hägg 
satte ett flertal världsrekord. 
Östersund bjöd på klassisk jämtländsk sommar med klar luft, kalla vindar och regnskurar. 



 
P-J sprang 200m i veteranklassen och vann på 27,90s i -2,7m/s motvind, den lokale storfavoriten Uno 
Nicklasson fick ge upp efter 100m. 
Malin ställde upp på 400m men det utlovade lokala motståndet uteblev och Malin fick springa mot 
grabbarna. Malin startade friskt och hade 27,50 vid 200m!, tyvärr var nu vinden på upploppet närmare 
4m/s och Malin fick en tuff avslutning och kom i mål på 60,79 sek. 
Vi gjorde även studiebesök i den vackra Jämtkraftshallen i Ås (inomhusarena som bara kostat 13 
miljoner att bygga), samt Trångsvikens IP och sist men inte minst den gamla idrottsplatsen i Vaplan 
som ligger på Trollsås väg. 
Per-Jonas Trollsås -65 

Guld M40 200m 27,90 

Malin Trollsås -93 

Guld K 400m 60,79 - nytt klubbrekord F19! 



 

Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, 6/6 
2012-06-08 17:43 

Tekla, Philip och Alexander firade Nationaldagen på prispallen! 
 

Bilden. Tekla visar upp sina två prisplaketter 

Tre DSK-are valde att fira Nationaldagen med friidrott på Trollbäckens IP. 

Alla tog medalj!  

Teklas mamma Stina rapporterar om dotterns framfart: 

"Bra arrangemang med snabba ryck mellan grenarna. Ingen final på 60 meter så det gällde att ta i redan i 

första loppet. Det är roligt med de små för de persar ju varenda gång. I längdhopp blev det en tredjeplats 

efter bl a suveräna hopparen Maja från Vallentuna. Nu börjar det bli riktigt roligt att tävla, tycker Tekla, då 

hon känner flera tjejer från andra klubbar från andra tävlingar.  

Första tävlingen med kast med boll. Det gick inte så bra, kanske beror det på att kulstötningsteknik 

användes? Bättre lycka nästa gångD". 

Ja, Tekla har ju onekligen några år på sig att finslipa tekniken. 

Även bröderna Ludwigs var i farten. Alexander sprang 60m och hoppade längd. Precis som för Tekla var 

det ingen final på 60m utan bara ett försök at göra sitt bästa och samtidigt hoppas att vinden inte är emot 

dig. Alexander fortsatte sin medaljsvit på 60m genom att denna gången ta hem ett brons. 



 

Om grabbarna ser så här buttra ut när det gått bra kan man ju inte låta bli att undra hur de ser ut när det 

gått dåligt, eller hur? 

Samma sak för Philip. Även denna gången lyckades han ta medalj i alla de grenar han ställde upp i: 80m, 

höjd och 600m. I den preliminära resultatlistan har arrangörena missat den efteranmälde Philip och har 

istället en kille som inte alls deltog som vinnare! 

Teklas Thorgerzon -04 

Guld F8 60m 10,28 

Brons F8 Längd 2,95 

Philip Ludwigs -00 

Guld P12 600m 1.51,83 

Silver P12 80m 11,66 

Silver P12 Höjd 1,33 

Alexander Ludwigs -04 

Brons P8 60m 10,45 



 

SAYO, Sollentuna 8-10/6 
2012-06-10 18:20 

Enastående medeldistansprestationer av DSK-tjejer! 
 
Bilden ovan. Sara och Saga på gott humör inför 600m-loppet som de vann dubbelt! 

Klassiska stortävlingen SAYO (Sollentuna Atletics Youth Open) avgjordes i helgen på alldeles nya blåa 
fina löparbanor på Sollentunavallen. 

Även om det förstås gjordes många utmärkta resultat i såväl sprint, hopp och kast var det denna 
gången medeldistans som var extra mycket i fokus tack vare tre super-tjejer: Anna, Vilma och Saga. 

 

Vilma och Anna - grymma tjejer som verkligen var nummer 1 på SAYO! 



Alla tre vann två grenar var och slog dessutom SAYO-rekord vilket innebär att deras resultat är bäst i 
tävlingen någonsin, och då ska man komma ihåg att SAYO arrangerats ända sedan 1989! 

Anna vann på lördagen 800m för Flickor 19. Hårt pressad av Hammarbys Lovisa Grönros blev tiden så 
bra som 2.14,62 vilket är såväl pers, SAYO-rekord och DSK seniorrekord! På söndagen visade Anna att 
formen fortsatt var på topp genom att nu vinna F19 1500m. Lite tjatigt blir det kanske men här innebar 
Annas 4.42,58 också pers, SAYO- och seniorrekord. Vilket facit! 

Vilma sprang med upp till två år äldre tjejer i F15 800 och 2000m. Båda loppen blev jättespännande då 
Hammarbys Marina Janhunen (på 800m) respektive Hellas Iabelle Haugen (2000m) verkligen bjöd upp 
till hård kamp. Per-Jonas träning visade sig dock denna gången förberett Vilma på bästa sätt, särskilt 
gällde detta sättet Vilma drog upp långspurten 300m från mål i 2000m-loppet. 

Att Vilma var bra visste vi men inte att hon var så här bra! Att klara av första 400 på 800m-loppet på 
1,06 utan att springa in i väggen är bra. Likaså att kunna avsluta sista 400 i 2000m-loppet på 1,08! 

Nu blir det spännande att se den uppdaterade Sverigestatistiken för F19 och F14. Här kommer både 
Anna och Vilma att vara i absolut topp trots att Vilma har ett år kvar i klassen. 

Saga vann både 60m och 600m! 9,60 på 60m är nytt DSK-rekord. Tiden på 600m var om möjligt ännu 
bättre: 1.56,47. Detta var SAYO-rekord och är faktiskt mer än 10s bättre än Vilmas bästa tid som 
nioåring och förklarar kanske bäst vilken jättetalang Saga är. 

 

Sebastian tog medalj i diskus, kula, höjd, spjut och längd! 

Vår mångkampsspecialist Sebastian gjorde också en otroligt bra tävling. Fantastiskt att kunna hävda sig 
så bra i så många grenar trots att många jämnåriga mer eller mindre specialiserat sig. Sebastian fick 
under helgen kliva upp på prispallen inte mindre än fem gånger och några DSK-rekord blev det också, 
se sammanställningen nedan. 

Hanna gjorde en utmärkt tävling; gick som enda 02'a till final på F11 60m, silver i längdhoppet på 3,86 
och nytt klubbrekord på 200m nästan 1 s bättre än det gamla som Vilma hade. 

Sara som vi nu på allvar hälsar välkommen i DSK-dressen sprang också hon bättre än tidigare F9 DSK-
rekord på 60 och 600m, denna gången var dock Saga aningen snabbare men vi får hoppas att tjejerna 
har en långsiktig inställning till friidrotten och förstår att det kommer många nya utmaningar - 
ungdoms-SM är t ex först aktuellt när man är 15 och dit är det ju ett tag. Sara lyckades även knipa ett 
silver i längd. 

Det var roligt att se så många DSK-are i farten i helgen och stort grattis och bra gjort vill jag säga till 
alla er som jag vet gjorde era unga livs bästa resultat någonsin genom att slå personliga rekord - mer 
än så kan ingen begära. 



Förutom de redan nämnda - Grattis Olof, Hannes, Emilia, Klara, Carolina, stora Saga, Elin, Lova, 
Rebecka och Kasper (ursäkta om jag glömt någon). 

Anna Silvander -93 

Guld F19 800m 2.14,62 - nytt klubbrekord senior och F19 

Guld F19 1500m 4.42,58 - nytt klubbrekord senior och F19 

K 400m 59,90 - klubbrekord F19 

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 800m 2.17,31 - klubbrekord F13 

Guld F15 2000m 6.41,96 - nyetablerat klubbrekord F13 

Hanna Bäckman -02 

Silver F10 Längd 3,86 

F13 200m 31,64 - klubbrekord F10 

Saga Bolmgren -03 

Guld F9 60m 9,60 - klubbrekord F9 

Guld F9 600m 1.56,47- klubbrekord F9 

Sara Fajerson -03 

Silver F9 60m 9,74 

Silver F9 600m 2.00,18 

Silver F9 Längd 3,47 

Sebastian Ruthström -97 

Guld P15 Diskus 40,19 - klubbrekord P15 

Brons P15 Kula 12,26 

Silver P15 Höjd 1,76 

Silver P15 Längd 5,60 

Silver P15 Spjut 52,42 - klubbrekord P15 

Olof Silvander -99 

Brons P13 600m 1.41,63 



 

Donald Duck Games, Oslo 8-9/6 
2012-06-11 15:38 

Framgångar för Eleonora och Caroline på Bislett! 
 

Calle Olsmats rapporterar om döttrarnas deltagande i Donald Duck Games: 



"Efter en lång torsdageftermiddag i bilen kändes det fint för Eleonora och Caroline att 
promenera och röra på benen lite innan vi bänkade oss för att njuta av friidrott i 
världsklass på Bislett games, bl. a. med superduellen Bolt-Powell. Promenaden var en 
alldeles speciell upplevelse, eftersom det var den officiella invigningen på Donald Duck 
Games, där alla deltagande ungdomar fick gå ett paradvarv med flaggor på ett fullsatt 
Bislett. Paraden avslutades med att Donald Duck elden tändes efter olympisk förebild. 
Därefter fick ungdomarna ta plats på läktaren för att beundra sina idoler. 

 

Efter lite sightseeing på fredagen, med bl. a. Holmenkollen och Karl Johann på 
programmet inleddes tävlandet på Bislett på kvällen. Eleonora var först ut och klämde 
till med ett nytt pers i kula på 11.43 m redan i den andra stöten, som också innebar att 
hon säkrade segern i klassen Jenter 13. På plats som prisutdelare var ingen mindre än 
Norges spjuthjälte Andreas Thorkildsen. Kanske var det han, eller bara känslan att tävla 
på Bislett som inspirerade till fler stordåd. Caroline var först ut på 600 m där hon sänkte 
sitt pers med ca 3 sekunder!! Sedan gick Eleonora ut och vann sitt heat efter att ha 
kontrollerat hela loppet och ryckt ifrån de övriga på bortre långsidan. Eleonora har 
visserligen inte tävlat i 600 m på länge, men att hon skulle sänka sitt pers med ca 10 
sekunder var närmast ofattbart. Det räckte till en fin sjätteplats i den hårda 
konkurrensen. 

På lördag var det dags för den norska paradgrenen spjut. Eleonora var i bra form och 
låg runt 25 m på inkastningen. Första kastet var sådär, men i det andra blev lite bättre 
med nytt tävlingspers med 23,45 m. Hon fick till ett bra tredje och sista kast, som 
uppmättes till fantastiska 32,81 m!! Vi baxnade nästan när vi fick höra det. Vi påtalade 



för funktionärerna, att hon visserligen kastat bra, men undrade om de kanske tagit fel på 
någon meter. Funktionärerna var dock helt säkra på att resultatet var korrekt mätt, och 
det blev också det officiella resultatet som räckte till en fantastisk silverplats i spjutlandet 
Norge! 

Caroline blev inspirerad och kastade fina 17,11 m i sin första riktiga spjuttävling. Det 
räckte inte ända fram till pallen, men gav en fin åttondeplacering i det stora startfältet. 

 

Summa summarum, en kempegrejt helg med många intryck och upplevelser, även om 
arrangemangen ibland kunde upplevas som lite amatörmässiga (t.ex. inget PM och 
tidsprogram förrän på tävlingsdagen, och fortfarande inga resultat på nätet för dag 2).  
Rapport från första tävlingsdagen 
http://www.donald.no/default.aspx?section=artikkel&id=28415 
Rapport från andra tävlingsdagen 
http://www.donald.no/default.aspx?section=artikkel&id=28416  
och här är resultaten  
http://www.donald.no/default.aspx?section=artikkel&id=27755 
Spännande, det är bara att konstatera att tack vare Eleonora och Carro så är DSK nu 
världsberömt i hela Norge! Eleonoras fina kul- och spjutresultat innebar även nya DSK-
rekord. 

Österåkersmilen, Åkersberga 9/6 
2012-06-16 21:56 

Dubbelseger för Carolina och Emilia! 



 
Emilia och Carolina Larson ställde som enda DSK-are upp i tjugofemårsjubilerande Österåkersmilen. De 
sprang inte en mil men väl 2,4 km. 

Om Emilia och Carolina nu inte varit de ödmjuka tjejer de är skulle de kunnat travestera 
tennislegenden Jimmy Connors som inför ett Wimbledon på sjuttitalet sa "Ja, då är vi tillbaka i London 
igen, 63 förlorare och jag själv då... ". 

För i klassen Flickor 01-02 ställde 31 tjejer upp - först kom Carolina, 11 sekunder senare kom Emilia 
och sen kom de övriga 29. 

 

Huddingespelen 15-17/6 
2012-06-16 22:18 

Sebastian kvadrupel distriktsmästare! 
 
Bilden ovan. Sebastian på fredag när solen faktiskt sken över Källbrinks IP. 

Klasstävlingen Huddingespelen är tillika Distriksmästerskap för Stockholms äldre ungdomar och 
juniorer. 

Vår mångkampsspecialist Sebbe tog makalösa fyra DM-guld, pers i diskus och starkt att kunna vinna 
tresteget trots att han stukade till foten kvällen innan vid höjdhoppet. Nästa utmaning för Sebbe blir 
en riktig 10-kamp med seniorregler vid tävlingen Bohuskampen om två veckor. 

Ja, DSK dominerade P15-klassen eftersom Hannes också gjorde en fin tävling med guld i stav (för få 
deltagare för DM-status), DM-silver på 100m och DM-brons i längd. 

Vilma gjorde en fin debut på 1500m hinder även om hon inte var riktigt vän med vattengraven, tiden 
blev 5.19,21 vilket nog räcker långt när nästa Sverige-statistik publiceras. 

På lördagen regnade det och på söndagen öste det ned. 



 

Vid kulan gick det inte att se någon markering så funktionärerna fick mäta mitt i plasket så gott de 

kunde. 

Det är extra roligt att få skriva lite nya namn som t ex att Rebecka vann F14 höjd på nya perset 1,52. 
Bra gjort! 

Övriga resultat som räckte till en pallplacering framgår av sammanställningen nedan. 

Sebastian Ruthström -97 

DM-guld P15 Höjd 1,65 

DM-guld P15 Tresteg 12,44 

DM-guld P15 Diskus 43,19 - klubbrekord P15 

DM-guld P15 Spjut 50,02 

DM-silver P15 Kula 12,97 

Hannes Axell -97 

DM-silver P15 100m 12,81 

DM-brons P15 Längd 5,06 

Guld P15 Stav 2,23 

Philip Ludwigs -00 

Silver P12 200m 29,01 



Brons P12 80m 11,28 

Brons P12 Kula 7,82 

 

Gör som Alexanders mamma. Skicka in bilder på era små telningar så kan jag nästan garantera att de 

kommer med i notiserna. 

Alexander Ludwigs -04 

Silver P8 60m 10,04 

Silver P8 Längd 3,17 

Malin Trollsås -93 

DM-silver F19 400m 61,50 

F19 200m 26,54 - tangerat klubbrekord F19 

Josefin Edwall -93 

DM-silver F19 800m 2.28,11 

DM-silver 300m häck 48,22 - nyetablerat klubbrekord F19 

Rebecka Mannerford -98 

Guld F14 Höjd 1,52 

Vilma Jonsson -99 



F15 1500m hinder 5.19,21 - nyetablerat klubbrekord F13 

Guld F13 600m 1.38,04 - klubbrekord F13 

Elin Saks -99 

Brons F13 60m häck 11,96 

Emilia Larson -01 

Silver F11 600m 2.01,05 

Brons F11 Längd 3,81 

Carolina Larson -02 

Brons F11 600m 2.05,03 

Hanna Bäckman -02 

Silver F10 60m 9,26 

Silver F10 Längd 3,70 

Tekla Thorgerzon -04 

Guld F8 60m 10,22 

 

Friidrottskväll på Stadion, 25/6 
2012-06-27 12:21 

Malin distriktsmästare på 400m! 
 
Per-Jonas Trollsås har lämnat följande rapport: 

Tävlingen "Friidrottskväll på Stadion" arrangeras i tre delar under sommaren på Stockholms 100-

årsfirande Olympiastadion. 
Tävlingen är riktad mot seniorer och har DM-status i olika grenar under sommaren. 
Förstakvällen igår, 25 Juni , var det DM på bland annat 100m och 400m. 
Arrangören hade lyckats få till bra startfält med fler an 20 deltagare i både M och K på 100m och ca 10-15 

deltagare på M och K 400m 
DSK ställde upp med undertecknad och Samantha Wikmark på 100m, vi blev dock bägge utslagna i 

försöken. 
Anna SIlvander ställde upp i ett för henne jämnt och bra startfält på 1500m (dock ej DM). 
Anna startade loppet mycket taktiskt och undvek den värsta rusningen i början. Hon avancerade sedan 

upp till en andra plats och hade fina varvtider: 400m på ca 71 s och vid 800m ca 2.21.  



Detta bäddade för en tid ned mot pb på 4.42. På näst sista varvet drog dock Studentlöparen Hanna 

Lindholm hårt och fick en lucka på ca fem meter, vid sista varvningen fick dock Anna nya krafter och gick i 

kapp samt utmanande Hanna genom sista kurvan, Duellen Anna/Hanna var mycket spännande, dock fick 

Anna ge sig på slutet men hon fick en fin andra plats i närheten av hennes personbästa (STARKT att gå 

ikapp och utmana om segern!) . Annas tid 4.45,30. 
På 400m sprang Josefin Edwall och Malin Trollsås. Malin i A-heatet med de snabbaste löparna. Malin 

öppnade hårt på yttersta banan och hade en knapp ledning efter ca 100m , vid 200m var dock Enhörnas 

Sara Rönnby ikapp trots låga 27 sek av Malin, ut ur kurvan och in på upploppet var Malin nere på fjärde 

plats, men hon kom tillbaka med en stark finish och på mållinjen knep hon andra platsen och även DM-

Guldet! (Enhörna ligger ej i Sthlm). 
Malin hade fina 58,63 vilket även var nytt PB både inne och ute.  
Vi hade alla en fin sommarkväll på Stadion med fina tävlingar och bitvis lite SOL.  

Sommarspelen, Stadion 26/6 
2012-06-30 19:28 

Stafettseger för tjejerna! 
 
Vid ett för denna sommar tillfälligt (?) avbrott i regnandet avgjordes tävlingen Sommarspelen på 
Stockholms Stadion den 26:e juni. 

Mest glädjande ur DSK-perspektiv var stafettsegern på 4 x 100m Kvinnor. Josefin Edwall, Ylva Engdahl, 
Malin Trollsås och Ellen Stjerngren vann på tiden 51,25. Detta är bara en knapp sekund från 
klubbrekordet som är ända från 1983. Det är läge att slå det klubbrekordet nu - vid stafett-SM i 
september kommer ett utmärkt tillfälle. 

Priset för stafettsegern var också väldigt sympatiskt: fem fria startplatser vid Studenternas 
inomhustävling Vinthundsvintern 2013. 

Några övriga fina prestationer: 

- Malin Trollsås tog sig till final på 200m genom nya F19-klubbrekordet 26,41. 

- Olof Silvander trea i P13 600m. 

- Nytt M50 5000m DSK-veteranrekord 18.00,63 av Jonas Hellström. 



 

Uppsalaspelen 30/6-1/7 
2012-07-01 21:00 

Ylvas höjd-comeback - ett av många glädjeämnen! 
 
I helgen arrangerades Uppsalaspelen på klassiska Studenternas IP och det fanns många DSK-prestationer 
att glädjas åt. 

Extra roligt var det att se Ylva hoppa höjd igen. Detta var Ylvas första höjdhoppstävling på nästan ett 
år beroende på en svårläkt ryggskada. Ylva har lagt ned mycket svett och tårar på att komma tillbaka 
och att hon nu hoppade 1,64 (med kort ansats!) och därmed vann guld i F17 känns helt fantastiskt! 

 

Jo, ni ser rätt - det är Ylva som hoppar igen! 

Som en extra bonus debuterade Ylva i grenen 100m häck. Det gick också väldigt bra. 15,51 innebar nytt 
DSK-rekord och en bronspeng. På dagens Sverigestatistik innebär Ylvas resultat en andraplats i höjd och 
en femteplats på 100m häck! 



 

Ylva med marginal över häckarna! 

 

Anna och Malin efter knappt halva 800m-loppet 

Anna visade fortsatt fin form och vann 800m på 2.15,08. Anna ledde loppet från start till mål och 
hennes egna seniorrekord hade nog slagits om bara någon kunnat hänga med och utmana. 

 

Vilma spurtar om Olof efter 1460 meter! 



Pojkar och Flickor 13 sprang samtidigt. En trio pojkar med Olof som en av dessa tog tidigt kommandot i 
loppet. På en fjärdeplats en bit bakom såg det ut som om Vilma hade svårt att hänga med. Men, det 
hade hon inte! Hon bara lurade som en gädda i vassen. Olof disponerade också loppet på ett mycket 
bra sätt och gick upp i en klar ledning när han tryckte ifrån de övriga killarna 150m före mål. Vilma 
avslutade dock loppet på ett oerhört imponerande sätt och han ikapp och förbi Olof. Dubbelt DSK 
alltså! Fina tider också, 4.50,76 resp 4.52,34, solklara pers för båda. 

 

DSK äger 1500m! 

 

Olof får en välförtjänt segerkram av pappa Ulf! 

 

Olof överst på prispallen! 



 

Söndagens kärntrupp - PJ, Malin, Anna och Josefin 

 

Stilstudie av Josefin på 400m häck 

De något yngre atleterna var i farten under lördagen. 

Även här gick det mycket bra. 

Saga vann F9 60m och förbättrade sitt egna DSK-rekord på distansen. 

Ännu grymmare var att hon även vann F10 600m trots att hon där fick tampas mot ett år äldre tjejer 
och ytterligare supergrymt (som ni märker räcker superlativen inte till) var att tiden 1.58,46 även var 
Uppsalaspelsrekord! I denna grenen blev det även DSK på tredjeplats genom Carolina. 

 



 

Hanna med sina två Uppsalaspelsmedaljer 

En annan tjej som också gjorde en supertävling var Hanna. 

Först vann hon 60 meter på nya perset 9,41. Där slog hon Täbys Ella Enander som är en av Hannas 
duktigaste medtävlare och i längdhoppet pressade de två varandra till riktigt bra resultat. Ella ledde 
tävlingen länge på ett resultat strax över 4 meter medan Hanna långsamt gjorde bättre och bättre 
hopp upp mot de magiska 4 metrarna. De åtta bästa fick sex hopp och Hannas ansats stämde bättre och 
bättre. I sista hoppet fick hon plankträff och hoppade 4,13. Därmed gick hon upp i ledningen men då 
hade Ella ett hopp kvar. Hon svarade på Hannas hopp och hoppade 4,27! Hanna var dock väldigt nöjd 
med andraplatsen trots detta, det blev ju ett nytt klubbrekord! 

Anna Silvander -93 

Guld K 800m 2.15,08 

Ylva Engdahl -96 

Guld F17 Höjd 1,64 - nytt klubbrekord 

Brons F17 100m häck 15,51 - nytt klubbrekord eltid 

Vilma Jonsson -99 

Guld F13 1500m 4.50,76 - nytt klubbrekord! 

Hanna Bäckman -02 

Guld F10 60m 9,41 

Silver F10 Längd 4,13 - nytt klubbrekord! 

Carolina Larson -02 

Brons F10 600m 2.05,70 



Saga Bolmgren -03 

Guld F9 60m 9,54/9,4 man - klubbrekord! 

Guld F10 600m 1.58,46 

Olof Silvander -99 

Guld P13 1500m 4.52,34 

 

Bohuskampen, Uddevalla 30/6-1/7 
2012-07-05 09:54 

Sebbe jagar europarekord! 
 
Det finns inofficiella europarekord i friidrott för ungdomar. 

Att ha ett sådant är förstås oerhört coolt. Vår mångkampstalang Sebastian Ruthström gjorde 
föregående helg en allvarlig attack på tiokampsrekordet (med vuxen-redskap). 

Pappa Olof rapporterar: 

"Förra helgens avgjordes Bohuskampen i Uddevalla. Det var regn nästan hela tiden, så förutsättningarna 
var inte dom bästa, flera grenar fick skjutas upp, deltagarna fick värma inne i inomhushallen på grund 
av skyfallen.  
Resultatmässigt gjorde Sebastian en mycket bra tiokamp, dock blev det ej nytt europarekord för pojkar 
på sitt femtonde år. Inför sista 1500, så hade det behövts 4.35 för att ta rekordet, Sebastian gick ut 
stenhårt, men fick kramp och var helt slut efter 400m. Han bröt då loppet, visste att europarekordet 
var utom räckhåll.  
Resultatet i diskus var en missräkning, stavhoppet gick mycket bra likaså kula, där han stötte 9.17 med 
7.26 kg kulan. 
En bra erfarenhet att ha testat tiokamp för Sebastian." 
Sebastians resultat: 



100m: 12,47 (547) 

Längd 5,56 (494) 

Kula 9,17 (436) 

Höjd 1,66 (512) 

400m 56,61 (536) 

110mh 18,94 (438) 

Diskus 21,21 (295) 

Stav 3,60 (509) 

Spjut 42,03 (472) 

1500m DNF (-) 

Totalpoäng 4254 

UTOMHUS 2012 / SOLLENTUNA GP 5/7 

 

Sollentuna GP 5/7 
2012-07-10 12:41 

Malin slog 30 år gammalt klubbrekord! 
 
Kanske var det närvaron av friidrottsstjärnor som Moa Hjelmer, Angelica Bengtsson, Johan Wissman 
med flera som fick Malin att tända till extra på Sollentunavallen vid Sollentuna GP i torsdags. 

Säkert är iallafall att Malin sprang sitt livs hittills bästa 400m-lopp och blev trea i B-finalen på tiden 
57,60. 

Detta innebar att Ingrid Nordmarks seniorklubbrekord, satt 1982, förpassades till historien. 

Senare på kvällen sprang Moa Hjelmer samma distans på 52,55 men hon är å andra sidan tre år äldre än 
Malin. 



 

Malin Trollsås -93 

400m 57,60 - klubbrekord F19 + senior 

 
Foto: Picasa VU 2012  

Världsungdomsspelen, Ullevi 7-9/7 
2012-07-10 19:02 

Två guld, ett silver och tre brons, bästa DSK-insatsen någonsin! 
 
Bilden ovan. Sebbe klarar 3,79 i stav och vinner silver 

Vår lilla klubb hävdade sig sensationellt bra vid årets Världsungdomsspel. 



Världsungdomsspelen är (iallafall) nordens största friidrottstävling för ungdomar med 3.500 atleter från 
närmare 400 klubbar från tjugo länder som gör ungefär 7.500 starter. Det är som ni förstår en 
mördande konkurrens. 

Tio DSK-are som samtliga verkade ha prickat formen ställde upp och medaljfacitet blev det bästa 
någonsin för vårt vidkommande: två guld, ett silver och tre brons! 

 

Sebbe överst på prispallen 

Sebastian gjorde en fantastisk tävling. Inledde med att vinna P15 tresteg trots att han valde att göra 
avstampet med "fel" fot eftersom den "normala" foten var lätt stukad. I stav hoppade Sebbe så bra och 
högt att de stavar han hade med sig inte räckte till utan han blev tvungen att låna stav. Resultatet 3,79 
som gav en andraplats bakom en dansk kommer att ge en solklar förstaplats på Sverigestatistiken för 
P15. 

Sebbe slog inte bara pers i tresteg och stav utan även i kula! 13,87 med 4 kg-kulan gav en bronspeng. 

 

Rutinerade Olof har valt en bra rygg i motvinden 

Olof slog pers på 1.500m, 4.50,30 vilket gav en fin sjundeplats. Han slog även pers på 200m samt 
gjorde ett bra 600m-lopp på låga 1,43 vilket ibland räcker till seger på de lokala tävlingarna men här 
gav en femtondeplats. 



 

Elias, Olof, Nils, Vilma och Saga i solskenet på Ullevi 

Samma sak för Elias, 1,46, är inget dåligt resultat men här räckte det till en fjortondeplats. Elias hade 
dock ett mycket bra tredjehopp på 1,50. 

Nils hade valt Ullevi som plats för sin tävlingsdebut. Han visade inga premiärnerver utan tog för sig bra 
i sitt 600m-lopp. Nästa gång kommer han säkert att kapa några sekunder på den tid han fick här, 
1.55,25, om han vågar gå på lite hårdare utan att vara rädd för att gå in i "väggen". 

 

Som vanligt laddade Anna upp genom ett oavbrutet lyssnande på Sean Banans "Skaka Rumpa" 

Anna svarade för både bra och fantastiska prestationer. Det var bra att bli femma på 1500m på 4.44,70 
men det fantastiska hände på 800m; efter ett oerhört rafflande lopp där den entusiastiska DSK-klacken 
slets mellan hopp och förtvivlan lyckades Anna knipa bronset med 1/100-del tillgodo! Tiden 2.12,33 är 
även nytt DSK-seniorrekord. 



 

Malin laddar med fruktsallad 

Malin lyckades inte inte riktigt matcha sitt egna nysatta DSK-rekord på 400m - 57,78 och en sjätteplats 
är ändå godkänt. Malin slog pers på 300mh, 45,31 - det räckte till en sjundeplats. Även på 200m blev 
det pers och F19-klubbrekord. 

 

Josefin laddar utan fruktsallad 

Josefin sprang 400m och 300mh, bäst gick det på 300mh där 47,18 räckte till en åttondeplats. 

Ylva var illa ute i höjdtävlingen på 1,58 men tog sig samman och klarade till slut 1,65, nytt 
säsongsbästa och ännu ett bevis på att Ylva nu är tillbaka efter sin skada. Tyvärr hakade hon i tjejen på 
banan bredvid på 100mh så det blev ingen uppföljning på det veckogamla personliga rekordet från 
Uppsalaspelen. 

 



När man springer så här fantastiskt bra på 80m och slår pers....... 

Saga gjorde ett jättebra lopp på 80m, första gången under magiska elva sekunder - 10,90. Denna tiden 
räckte till B-final men tyvärr fick Saga ont i magen och startade inte där. 

 

...då blir man så här glad! 

Saga slog även pers på 200m - 28,09. 

 

Vilma i den ledning hon inte släpper på 1500m 

Vilma gjorde två bra lopp på 1500 resp 600m. På båda distanserna hennes livs näst bästa tider. 4.56,74 
på 1500m räckte till seger, 1.40,30 på 600m räckte till en tredjeplats. Förstapriset (förutom medalj) 
var en skateboard! 

Vilma tyckte dock det var viktigare att vinna 1500m än 600m eftersom 600m inte är med på OS! 

Sammanfattningsvis ett jättebra Världsungdomsspel ur DSK-perspektiv. Ullevi som arena och det 
massiva uppbåd av friidrottare som släpps lös under tre intensiva tävlingsdagar gör 
Världsungdomsspelen till en unik upplevelse. 

Resultat för alla DSK-are: 

Sebastian Ruthström -97 

Guld P15 tresteg 12,98 - klubbrekord! 

Silver P15 stav 3,79 - klubbrekord! 

Brons P15 Kula 13,87 - klubbrekord! 



P15 Diskus 38,91 

Elias Harryson -99 

P13 Höjd 1,46 

Olof Silvander -99 

P13 600m 1.43,31 

P13 1500m 4.50,30 

P13 200m 29,55 

Nils Jonsson -00 

P12 600m 1.55,25 

Josefin Edwall -93 

F19 300mh 47,18 

F19 400m 61,88 

Malin Trollsås -93 

F19 400m 57,78 

F19 200m 25,79 - klubbrekord! 

F19 800m 2.21,68 

F19 300mh 45,31 - klubbrekord! 

Anna Silvander -93 

Brons F19 800m 2.12,33 - klubbrekord! 

F19 1500m 4.44,70 

Ylva Engdahl -96 

F16 Höjd 1,65 - klubbrekord! 

F16 100m 13,56 

F16 100mh 17,09 

Saga Berneryd -99 

F13 80m 10.90 

F13 200m 28,09 

Vilma Jonsson -99 

Guld F13 1500m 4.56,74 

Brons F13 600m 1.40,30 



 

Victorialoppet, Borgholm 15/7 
2012-07-27 19:50 

Ännu fler pokaler till de larsonska samlingarna! 
 
Emilia och Carolina Larson verkar inte ha semester, eller då är det precis det de har eftersom semester 
för vissa kan betyda hängmatta och en pocketdeckare medans det för andra betyder springtävlingar. 



Här kommer en rapport från Öland från mamma Helena: 

"Den femtonde juli avgjordes Victorialoppet 2 km i Borgholm.  

Carolina ledde halva loppet men fick sedan återigen se sig besegrad av duktiga Jennifer Ohrzen från 
Mälarhöjden. Hon var dock rätt nöjd ändå med 2:a platsen av de 100 deltagarna i F10. 
Emilia sprang tidsmässigt ett av sina absolut bästa lopp. Inför upploppet låg Emilia 3:a men orkade inte 
riktigt in i mål och hamnade till slut på en delad 4:e plats. Tur att arrangörerna var generösa med 
pokaler! De 6 bästa fick nämligen pokaler och inte vilka pokaler som helst, de var enorma!" 

 

Baltzarloppet, Motala 28/7 
2012-08-01 21:37 



Vincent kan också! 
 
Bilden. En stolt Vincent med sin första, men förhoppningsvis inte sista, tävlingsmedalj. 

Baltzarloppet är enligt arrangörerna, Motala AIF, Sveriges vackraste halvmara. Ungdomarna springer 
förstås inte så långt utan 2 km. DSK representerades i år av syskonen Larson. 

Lillebror Vincent gjorde tävlingsdebut och lite överraskande (iallafall för mamma Helena) vann han sin 
klass Pojkar 7. En pangstart som säkert ger mersmak inför kommande tävlingar. 
Carolina vann Flickor 11 med god marginal där hon mötte förra årets båda vinnare i F9 och F11. Emilia 
fick nöja sig med en fjärde plats den här gången. 

Udda grenars kväll, Enskede 2/8 
2012-08-06 20:07 

Nya klubbrekord för Hannes och Malin! 
 
Här följer en rapport från Malin Trollsås: 

Hammarby IF arrangerade den 2 augusti kvällstävlingen "Udda grenars kväll" med syfte att ge en chans 
att tävla i några av friidrottens grenar som inte är så vanligt eller aldrig förekommande på de flesta 
tävlingar så som bl.a. 2000m hinder, 600m, 300m och 150m. Då det var en väldigt liten tävling, var i 
princip nio tiondelar av alla deltagare hammarbyare vilket ledde till att det kändes lite som att vara 
med på en träning, men med startpistol och eltid. 

Jag såg denna tävling som en "träningstävling" och anmälde mig därför på plats till 300m häck, 150m 
och 300m. Först var 300m häck som kändes riktigt bra, snabbare än tidigare, men som var något 
långsammare tyvärr. 150m var bara tjugo minuter senare och med tanke på det och att det var lite 
motvind blev tiden helt ok. 

I väntan på 300m såg jag Hannes springa 600m. Hannes hängde på en äldre Hammarbytjej och spurtade 
om rejält i slutet, starkt jobbat. Han bör nu kunna göra en snabb tid även på 800m. 

Lite senare var det dags för mitt 300m lopp. Det kändes som jag hade mjölksyra i benen innan starten 
men jag lyckades glömma bort det när jag stod på startlinjen. Jag tänkte att jag skulle springa 400m 
och då kändes det som en väldigt kort sträcka när jag kom in på upploppet. Tiden var snabbare än jag 
gjort på träning och därmed hittade jag mitt "400m-självförtroende" som jag tappade bort på Folksam 
Challenge i Uppsala. Det är lätt att förvånas över hur snabbt det går att ändra uppfattning om vilken 
form man är i. 

Sammanfattningsvis var det en rolig kvällstävling/träning. 

Malin Trollsås -93 

300m häck 46,09 

150m 20,27 

300m 41,75 - nyetablerat klubbrekord F19! 

Hannes Axell -97 

600m : 1.39,53 - nyetablerat klubbrekord P15! 



 

VSM, Kil 4-5/8 
2012-08-08 20:26 

SM-brons till Kristina! 
 

PJ rapporterar: 



"DSK deltog i Veteran SM i Kil i helgen med en liten men kraftfull trupp på två deltagare.  

Bäst gick det för Kristina Trollsås som i klassen K50 tog bronset i Spjut (500g) med med 
ett kast på 26.59 vilket var en förbättring från förra årets resultat med närmare 3 meter. 
Kristina deltog även i Kula för första gången och kom på en fin 4:e plats med 8.05 med 
3 kg kulan. 
P-J Trollsås tävlade i Klass M45 och lyckades ta sig till final på både 100m (7:a 13,47) 
och 200m (6:a 27,79 ) , P-J blev också 7:a på 400m (61,47) samt 6:a i Kula med 8,16m 
detta med den grymt tunga 7,26kg kulan (samma vikt som de stöter 21-22 meter med i 
OS). 
Det var nytt tävlingsrekord med ca 500 deltagare från hela Sverige. I våra grenar var det 
i veteran sammanhang stora startfält med upp till 10-12 deltagare. 
Även Stefan Holm ställde upp på hemmaplan och vann M35 i Höjdhopp på 2,08 till 
pappa Jonny (tävlingsledare) och de 600 åskådarnas stora glädje. 
Gladaste deltagare var dock DSK:s längdhoppstränare Urban Evjén som klarade 
"dröm"-10m i tresteg i M35 klassen. 
I vinter går IVSM i Karlskrona 9-10 Februari och sedan är det Gävle utomhus i augusti 
nästa år, hoppas då att vi är fler veteranatleter från DSK på plats. 
Det är kul att tävla i Veteran-SM och om det är någonstans som måttot "det är viktigast 
att deltaga" gäller så är det här, man blir mycket imponerad när man får se 80-90-
åringar som fortfarande står på startlinjen i spikskor." 



 

Leksands Sparbanksspel, 4-5/8 
2012-08-08 21:30 

Fantastisk tävling av Lovisa! 
 
Bilden. Lovisa med värsta medaljsamlingen. 



Från Siljansvallen med dess sagolika utsikt över Siljan rapporteras det både strålande väder och 
arrangemang när Leksands FIK genomförde årets upplaga av Leksands Sparbanksspel. 

För tävlande Lovisa Ewerblad (F9) började det lite oturssamt. Lovisa kände av en smärta i vaden och 
fick stryka sitt deltagande i den första grenen, Längdhopp. Istället bestämde hon sig för att prova full 
kraft på distansen 400 meter, vilket hon också gjorde. Lovisa styrde sitt heat och vann det till slut. 
Dock meddelades det i högtalarna att tidtagningen inte fungerade utan att deltagarna i Heat 1 var 
tvungna att springa om sitt heat. Lyckligtvis fanns det gott om sparade krafter och Lovisa lyckades 
ändå slå nytt personligt rekord med över 2,5 sekunder och vann guld i den slutliga sammanställda 
listan. 

Efter dessa incidenter flöt det sen på i magisk stil. Lovisa lyckades ta 5 medaljer av 6 möjliga genom 
att även vinna guld i Kula, Höjd och Nerfboll (kallas ibland också Vortex-spjut) samt silver på 40 meter 
häck. De personliga rekorden 1,20 i höjd och 6,62 i kula innebar även klubbrekord. Det förra 
kulrekordet hade för övrigt stått sig ända sedan 1988 - då får man lite perspektiv på Lovisas fina 
prestation! 

Brodern William (P11) gjorde också en mycket bra tävling. William lyckades få en 4:e plats i 
Kultävlingen (6,45) samt en 8:e plats i Nerfboll (27,10). 

Även systrarna Saks var med. Bästa resultatet för Elin (F13) var en femteplats på 60 m häck (11,50). 
För Clara (F11) gick det bäst i höjd där hennes 1,29 räckte till en femteplats, här var det dock väldigt 
jämt i toppen och även den som tog silvret tog 1,29 men med färre rivningar än Clara.  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F9 400m 80,48 

Guld F9 Kula 6,62 - klubbrekord F9 

Guld F9 Höjd 1,20m - klubbrekord F9  

Guld F9 Nerfboll 23,32 

Silver 40m häck 8,62 

200m 34,83 - nyetablerat klubbrekord F9 



 

Gurkspelen, Västerås 4-5/8 
2012-08-08 22:22 

Många medaljer till bröderna Ludwigs! 
 
Bilden. Philip och Alexander med sina Gurkspelspriser. 

Klassiska Gurkspelen avgjordes för 41:a gången nu första helgen i augusti. 

DSK representerades av rätt få atleter men det blev ändå flera pallplaceringar. 

Philip tog medalj i alla de grenar han ställde upp i. Inför 80m-finalen hade han näst bäst försökstid men 
visade sig vara som bäst när det gällde som mest och vann på fina 11,14. Det blev även guld på 600m 
och brons i kula. 

Lillebror Alexander ville inte vara sämre han så han tog också medalj i alla sina starter! Det blev silver i 
så väl 60m, 400m som längd. 

Även Saga tog medalj i alla sina grenar, det blev silver på 60m och guld på 600m. 

Tekla gjorde också en bra tävling, fyra på 60m (bara 2/100 från bronset) och en femteplats i längd. 

Philip Ludwigs -00 

Guld P12 80m 11,14 

Guld P12 600m 1.57,56 

Brons P12 Kula 7,97 

Alexander Ludwigs -04 



Silver P8 60m 9,86 

Silver P8 400m 1.22,66 

Silver P8 Längd 3,26 

Saga Bolmgren -03 

Silver F9 60m 9,66 

Guld F9 600m 2.03,66 

Kalmar sommarspel 11/7 
2012-08-12 17:45 

Unga och gamla DSK-are tävlade i sydsverige. 
 
Vi var ett gäng som efter Världsungdomsspelen valde att resa över till östkusten och tävla i Kalmar och 
på Öland, i kombination med lite trevligt turistliv på Öland. 

Gänget var Anna Silvander, Malin Trollsås, Josefin Edwall, Ylva Engdahl, Per-Jonas Trollsås och Olof 
Engdahl. 

På båda tävlingarna träffade vi även tillresta familjen Larson med de tävlingsflitiga Emilia och Carolina. 

Flera fina prestationer kunde noteras av samtliga. 

Undertecknad fick nöjet att i min livspremiär på 100m nyetablera ett klubbrekord i veteranklassen 
M50. Det var en upplevelse att tävla, och det gav så mycket mersmak att jag siktar in mig på att göra 
det fler gånger nästa år i klassen M55. 

Malin Trollsås -93 

Guld K 100m 12,86 

Silver K 400m 59,32 

Anna Silvander -93 

Brons K 400m 59,45 

Ylva Engdahl -96 

Guld F17 100mh 16,01 

Emilia Larson -01 

Guld F11 600m 2.01,91 

Silver F11 60m 9,59 

Silver F11 Fyrkamp 

Carolina Larson -02 

Silver F11 600m 2.03,72 

Brons F11 Fyrkamp 



Olof Engdahl -58 

100m 15,40 Nyetablerat klubbrekord M50 

Ölandsspelen 13/7 
2012-08-12 18:42 

Medaljer till de unga, debut för en veteran. 
 
Våra unga DSK-are fortsätter att samla medaljer. Denna gång på ett lite regnigt och blåsigt Öland. 

Efter debuten på 100m i Kalmar, provade undertecknad även på den dubbla sträckan. Riktigt roligt och 
nu hoppas jag vi blir fler DSK-veteraner som vill satsa inför 2013. 

Malin Trollsås -93 

Guld K 200m 25,55 (wind) 

Silver K 800m 2.28,67 

Anna Silvander -93 

Guld K 800m 2.15,12 

Brons K 200m 26,30 (wind) 

Josefin Edwall -93 

Brons K 800m 2.30,10 

Ylva Engdahl -96 

Silver F17 Höjdhopp 1,60 

Emilia Larson -01 

Silver F11 600m 1.57,88 

Carolina Larson -02 

Guld F10 600m 2.00,71 



 

JSM/USM17, Sollentuna 10-12/8 
2012-08-12 20:04 

SM-brons och landslagsuppdrag för Anna! 
 
Bilden. Anna på prispallen med sin medalj. 

Junior-SM samt Ungdoms-SM för 17-åringarna avgjordes på Sollentunavallen i helgen i varierande väder. 

Fem DSK-ungdomar ställde upp. 

Bäst placering fick Anna som på söndagen efter ett väl genomfört 800m-lopp kanske lite överraskande 
knep ett brons. Anna gick ut hårt, lyckades klämma in sig på en tredjeplats när löparna gick in på 
gemensam bana och ganska snabbt lösgjorde sig en grupp på fem tjejer från övriga fältet. Ett knappt 
varv från mål drog de tre första tjejerna, Enhörnas Sara Rönnby, 1500m-segraren Tova Eurén och vår 
Anna, ifrån övriga två från den tidiga klungan. På upploppet var ordningen Tova, Sara och Anna, 
bakifrån närmade sig Lerums Ida Holm utan att få riktig kontakt och en mycket nöjd Anna kunde 
konstatera att hon sprungit i mål som SM-trea!  

Som en bonus innebar Annas prestation att hon kommer att representera Sverige vid Nordiska 19-
årskampen i Växjö kommande helg - det är stort! Vid denna tävling ställer Sverige upp med två atleter i 
varje gren och eftersom dubbelsegraren Tova Eurén då uppenbarligen ska springa 1500m så är Anna 
kvalificerad genom sin tredjeplats. 

Anna sprang även 1500m och här räckte hennes 4.46,65 till en fin fjärdeplats. 

Malins JSM började i moll då hon blev diskvalificerad på 400m efter att ha sprungit på linjen i en kurva 
- extra tråkigt då hennes tid annars skulle ha räckt till en finalplats. Man kan dock nästan säga att det 
slutade i dur för på söndagen sprang Malin 300mh, först försök och sedan final och det gick riktigt bra; 
femma på nya personliga rekordet 44,79. 

Övriga DSK-are Josefin, Philip och Jacob svarade för habila insatser utan att lyckas kvalificera sig till 
någon final. Jacob slog t ex personbästa på 200m med 23,34. 



Anna Silvander -93 

Brons F19 800m 2.13,15 

4:a F19 1500m 4.46,65 

Malin Trollsås -93 

5:a F19 300mh 44,79 - nytt klubbrekord! 

Josefin Edwall -93 

F19 400m 63,44 

F19 300mh 48,31 

Philip Örnborg -94 

P19 1500m 4.34,68 

Jacob Öman -95 

P17 100m 11,86 

P17 200m 23,34 

P17 400m 53,70 

 

USM, Väsby 10-12/8 
2012-08-13 19:03 

Sebastian svensk mästare i stav! 
 



Bilden. Sebbe högst på pallen vid prisutdelningen i stav. 

Svenska mästerskapen för 15-16-åringarna (i år de som är födda 96 och 97) kallas för USM. Denna 
tävling avgjordes i helgen i Väsby. 

Sebastian, Hannes och Ylva ställde upp för DSK. 

Bäst gick det för Sebastian som lyckades placera sig bland de åtta främsta i alla de fem grenar han 
ställde upp i. Oerhört bra med tanke på alla de grenspecialister som finns. 

Kronan på verket var förstås guldet i stav, inte minst eftersom det var en riktigt bra tävling med många 
hoppare som slog pers och därmed tvingade upp Sebbe ända till 3,77 som bara är två cm från hans 
personliga rekord. 

Tyvärr blev tresteget försenat så Sebbe fick stressa till sjutet som satte igång innan tresteget var klart 
annars hade kanske spjutet kunnat gå ännu bättre. Nu blev det pers i diskus istället. 

Hannes ställde upp i flera grenar, bäst gick det i längd där han satte nytt pers med fina 5,40. 

Ylvas 1,56 i höjd var nog inte riktigt vad hon hade hoppats på, det är bara att bryta ihop och komma 
tillbaka. 

Ylva Engdahl -96 

Åtta F16 Höjd 1,56 

Sebastian Ruthström -97 

Guld P15 Stav 3,77 

Fyra P15 Tresteg 12,48 

Femma P15 Spjut 49,22 

Sexa P15 Diskus 44,34 - nytt klubbrekord! 

Åtta P15 Kula 12,86 

Hannes Axell -97 

P15 100m 13,08 

P15 300m 41,77 

P15 Längd 5,40 

STADSLOPP, SÖDERTÄLJE 11/8 



 

Telge Stadslopp, Södertälje 11/8 
2012-08-15 20:56 

Pokal och fleecejacka till Carolina! 
 
Helena Larson rapporterar: 

"Ännu ett lopp! 

I lördags sprangs det Telge Stadslopp i centrala Södertälje. En tävling som lockade många duktiga 
löpare och tjejerna fick tuff konkurrens i gemensam klass 01/02 på den 1,5 km långa sträckan. 
Carolina lyckades bäst där hon efter halva loppet låg på en fjärde plats men sedan drog ifrån och 
sprang in på en 2:a plats.  
För Emilia blev tempot lite för högt och fick nöja sig med en 7:e plats. Även Vincent sprang 
knatteloppet, drygt 700m och blev 4:a. 
Bra prisbord tyckte Carolina, både pokal och nyttopriser och som för hennes del blev en fleecejacka!" 

MIDNATTSLOPPET, SÖDERMALM 18/8 



 

Lilla Midnattsloppet, Södermalm 18/8 
2012-08-21 09:46 

Rekordmånga DSK-tjejer bland de allra bästa! 
 
Bilden. En mycket nöjd Lovisa med segerpokalen. 

Lilla Midnattsloppet är en rejält stor springtävling som föregår det "riktiga" Midnattsloppet. 

Det är hundratals barn som springer så om man kommer bland de tio bästa i sin klass har man gjort en 
jätteprestation. 



Detta året kom inte mindre än fem DSK-tjejer så högt i resultatlistan: 

Lovisa Ewerblad 1:a F9 

Carolina Larson 3:a F10 

Clara Saks 8:a F11 

Emilia Larson 10:a F11 

Elin Saks 7:a F13 

Bra jobbat tjejer, nu gäller det att få fram lite killar i klubben också. 

 

DN Galan Youth, Stockholms Stadion 18-19/8 
2012-08-21 19:27 

Många DSK-are på pallen! 
 
Bilden ovan. En sådan här fin förstaprisdiamant fick både Sebbe och Vilma med sig från tävlingen. 

De första dagarna efter stora DN Galan förvandlas Stadion till en mötesplats för ungdomar som får 
uppleva hur det känns att tävla som världsstjärnorna gör. 

Deltagarna samlas och marscherar in som de riktiga atleterna gör och startfälten presenteras och visas 
upp på en storbildsskärm. Ibland dyker någon stjärna från kvällen före upp som prisutdelare och hela 
tävlingen direktsänds även på nätet. 

Inslaget av utländska atleter är inte så stort men hyfsat stora delar av de bästa svenska ungdomarna är 
på plats så konkurrensen är definitivt tuffare än på en "vanlig" tävling. Just därför är det förstås extra 
glädjande att så många DSK-are tog sig upp på den generösa prispallen där de sex bästa i varje gren 
fick pris. 



 

Tia Hellebaut, OS-guldmedaljör i höjdhopp 2008, delar ut bronspriset till Sebbe i kula. 

 

Sebbe på prispallen igen, denna gången efter vinsten i stav. 

Sebbe och Vilma var de DSK-are som vann sina klasser. Sebbe i stav och Vilma på 2000m. 

På lördagen ramlade Vilma efter närkontakt med en annan löpare vid 600m-starten och tvingades 
bryta. Det blir bra med separata banor i starten nästa år för henne. Hon skrapade sig på benet och det 
blev hål av spikskor genom byxan. Det var dock inte värre än att hon som sagt kunde komma tillbaka på 
söndagen och vinna 2000m. 

Malin tog silver i både 800m och 300m häck, Ylva tog brons i höjd. 



Hannes slog pers i både längd (5,49) och höjd (1,63), längdresultatet räckte till en sjätteplats. 

 

Olof (längst till höger) vid prisutdelningen för P13 600m. 

Olof sprang stabilt på både 600 och 2000m. Han hade bespetsat sig på en plats bland de tre bästa på 
2000m (de tre första fick diamantpriser) och var besviken med sin fjärdeplats. Kom igen, nu Olof - du 
sprang ju iallafall snabbare än Vilma! 

 

Philip spurtar mot målet på 600m. 

En som verkligen prickat formen var Philip. Först förbättrade han sitt personliga rekord på 600m med 
över tio sekunder när han visade stort fighterhjärta och lyckades komma trea i det mycket tuffa 
startfältet. Philips 1.43,51 var även nytt klubbrekord för Pojkar 12. 

Sen, på söndagen, fortsatte Philip att krossa sina egna pers. 11,05 på 80m gav en femteplats och ännu 
ett klubbrekord, 1,47 i höjd var nio cm högre än han någonsin hoppat tidigare. Ja, det var nästan så att 
man undrade om någon blandat något i Philips tandkräm eller om han tillbringat sommaren på 
höghöjdsläger. 



 

En strålande glad (på insidan i allafall) Philip efter en väldigt bra tävling med pers i alla grenar. 

Alla DSK-are på pallplats: 

Malin Trollsås -93 

Silver F19 800m 2.19,87 

Silver F19 300mh 45,96 

Josefin Edwall -93 

Fyra F19 300mh 48,05 

Ylva Engdahl -96 

Brons P16 Höjd 1,59 

Vilma Jonsson -99 

Guld F13 2000m 7.14,07 

Hannes Axell -97 

Sexa P15 Längd 5,49 

P15 300mh 44,04 - klubbrekord! 

Sebastian Ruthström -97 

Guld P15 Stav 3,51 

Brons P15 Kula 13,55 

Olof Silvander -99 

Fyra P13 2000m 6.59,26 

Sexa 600m 1.41,13 



Philip Ludwigs -00 

Brons P12 600m 1.43,51 - klubbrekord! 

Fyra P12 Höjd 1,47 

Femma P12 80m 11,05 - klubbrekord! 

VÄXJÖ 18-19/8 



 

Nordiska Juniorkampen, Växjö 18-19/8 



2012-08-24 09:58 

Anna om landslagsdebuten! 
 
Fredagen den 17/8 klev en lätt förvirrad DSK:are av tåget från Stockholm i Växjö för att representera 
Sverige i Nordiska Juniorlandskampen 2012. Chocken efter att ha blivit uttagen (efter JSM) att springa 
800m i landslagsdräkt satt fortfarande kvar men hade mestadels utbytts mot nervositet och glädje och 
jag var grymt taggad för helgen. 

Efter att ha upptäckt att jag skulle dela hotellrum med två, i vanliga fall, konkurrenter, samlades vi 
alla svenska atleter för att ha en genomgång inför helgen, dela ut tävlings- och träningskläder samt för 
att ha en presentation av hela det svenska teamet med namn och gren (läkare, ledare, massörer, 
tränare, tävlande mm). 

Därefter bytte alla om till landslagskläder och begav sig till arenan för att äta middag och titta på 
arenan. Efter middagen och en lätt de-tour på Växjös gator (då vi gick fel) kom vi tillbaka till hotellet 
där vi hade taktiksnack med våra respektive coacher inför lördagens tävlingar. 

Kvällen slutade sedan framför TV:n och DN-galan (där DSK var högt representerade på åskådarläktaren) 
med de flesta andra, spelandes kort. 

Dagen därpå var det dags för mitt lopp och efter att ha ätit en enorm frukost begav vi oss i buss till 
arenan där tävlingarna redan hade påbörjats. Jag var extremt laddad inför mitt lopp och till slut kunde 
jag inte längre sitta stilla och titta på de andra som tävlade, utan var tvungen att börja 
uppvärmningen. Detta resulterade i att jag började alldeles för tidigt och därmed var klar ALLDELES för 
tidigt… 

Att jag var så laddad märktes även under loppet. Efter att ha gjort en extremt snabb första kurva flöt 
hela första raksträckan förbi och jag passerade 200m-sträcket på 29,8 vilket är ungefär 1,5-2 sekunder 
för snabbt för mig. Andra 200m gick även de fort och första varvet slutade på låga 61 sekunder. Jag 
kände dock att jag hade krafter kvar men saktade ändå ner och klockan visade 1.35 vid 600m efter att 
jag gått om en danska och därmed låg 2:a i loppet efter en Isländska (född 96) som hade PB på 2,03. 
Vid 650m mötte jag tyvärr den berömda väggen och det var några riktigt tunga sista metrar in i mål, 
där jag slutligen blev 5:a över mållinjen med en tid på 2.13. 

Hela söndagen gick åt till att heja på de andra svenska atleterna som gjorde bra ifrån sig i 
landskampen. De svenska tjejerna vann och killarna kom på en tredje plats. Under den här helgen har 
jag träffat väldigt många jämnåriga atleter. Mina tidigare konkurrenter har nu blivit mina vänner och 
jag hoppas att fler DSK:are kommer att få möjlighet att uppleva samma sak som jag. 

Anna Silvander 



 

SM, Stockholms Stadion 24-26/8 
2012-08-31 19:12 

Debut på stora SM för Malin och Anna! 
 
Bilden. Aktiva, tränare och heja-klack på ett regningt stadion. 

För första gången på ett antal år var DSK representerade vid SM för seniorer. 

Malin sprang försök på 400m och 400mh på fredagen. I den hårda konkurrensen räckte det denna 
gången inte till någon finalplats. På 400m var Malin bara en sekund över sitt eget personbästa, tillika 
DSK-rekord. Häckloppet präglades av all medial uppmärksamhet kring Carolina Klüft som sprang i 
samma heat som Malin. 

Anna sprang 800m i regn på söndagen, här var det final direkt. I ett typiskt mästerskapslopp med 
ojämnt tempo och en del avvaktande löpning lyckades Anna ändå hitta en bra position i det tio kvinnor 
starka fältet. Efter en stark finish sprang Anna in på en fin sjätteplats. 

Malin Trollsås - 93 

K 400m 58,67 

K 400mh 71,23 

Anna Silvander -93 

6:a K 800m 2.13,57 

-30/8 



 

Stafett-DM, Sätra IP 29-30/8 
2012-08-31 19:47 

DSK ägde Stafett-DM! 
 
Bilden ovan. Löparna i våra två F11 600m-lag: Sara, Lovisa, Emilia, Saga, Carolina och Clara. 

 

Kolla in medaljskörden! 

DSK svarade för ett otal fantastiska insatser vid årets stafett-DM. Aldrig förr har vi ställt upp med så 
många lag och tagit så många medaljer som i år. 



 

We are all the winners - we are all the best! 

Ett extra grattis till Ellen, Ylva, Anna och Malin som slog det 34 år gamla rekordet på svensk stafett 
1000m (100+200+300+400m) när de vann F19-klassen. 1978 30/5 sprang Marianne Edlund, Ingrid 
Nordmark, Annika Poppler och Astrid Björklund på 2.22,59 men nu lyder rekordet på 2.21,57. 

Tjejernas 50,83 på 4x100m räckte till F19-silver och var också nära det gamla rekordet på 50,46 från 
1982 - det får ni slå på Stafett-SM i Södertälje helgen 8-9/9. 
Vi vann även F19 3x800m men det var inte så svårt eftersom vi var enda laget som ställde upp! Malin, 
Hedvig och Anna sprang på 7.20,19. 

 
Stockholms snabbaste femtonåringar 
Det blev även guld för P15 4x100m. Hannes, Alex, Gurra och Sebbe sprang på 48,26.  

 
Lova, Disa, Rebecka och Vilma tog brons F15 4x100m. 



 
Jonathan, Nils, Olof och Tor kom fyra på P13 4x80m. 
Nils och Olof sprang dagen innan 3x600m med Philip på sistasträckan, då blev det silver. 

 
F13 3x600-guldtjejerna Vilma, Elin och Eleonora. 

 
Silverlaget F11 5x60m. 
Clara, Carolina, Emilia, Saga och Hanna kom tvåa efter Hammarby på F11 5x60m. Framtiden ser ljus ut 
för våra tjejer där tre får vara med i klassen även nästa år, att jämföra med t ex Hammarby där alla 
fem var födda 2001. 
På onsdagen kom våra två lag i F11 3x600m etta och fyra - vilken bredd vi har! 
Tyvärr behandlade arrangören F11-klassen illa. OK, det är ingen officiell DM-klass men att inte ha 
någon sorts priser what-so-ever eller inte ens låta lagen firas på prispallen efter respektive lopp det är 
bara för dåligt. 
Ett annat av våra lag som gjorde en riktig kämpainsats var de unga killarna Arvid och Vidar Engström 
samt Kasper Axell i P11 3x600m. Arvid sprang en urstark förstasträcka och växlade som tvåa, Vidar tog 
sen över pinnen och stod upp fantastiskt bra mot de upp till två år äldre medtävlarna. Kasper jagades 
av såväl Lidingö som Hässelby och hans försprång knaprades upp meter för meter. Kasper, ivrigt 
påhejad av alla DSK-are på plats, vägrade dock vika ner sig och med ett uppbådande av sina absolut 
sista krafter lyckades han hålla silverplatsen ända in i mål. Det var så man blev tårögd, vilka killar! 



 
En nöjd stafett-general! 
De insatser som vår huvudtränare Per-Jonas Trollsås gör måste förstås också nämnas. Han nöjer sig inte 
med att träna och inspirera våra ungdomar utan han drar även ett tungt administrativt lass med alla 
uttagningar, kallelser och skjutslistor. Hatten av, helt enkelt. 
Resultat Stafett-DM 2012 
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Täby Open 1-2/9 
2012-09-03 19:48 

DSK-medaljer hela vägen från åttaåringar till seniorer! 
 
Bilden ovan. Per-Jonas, Jacob och Oskar pustar ut efter sitt 300m-heat. 

Hyfsat många DSK-are hade sökt sig till Täby Open första helgen i september. Det var stundtals mer 
eller mindre regnigt och tidsprogrammet höll inte riktigt på sina håll men vad gjorde väl det när så 
många av våra atleter presterade så fint. 

Det var också roligt att vi var representerade från yngsta ungdomsklasserna (födda 2004) och uppåt 
ända till seniorklasserna. Vidare tog vi medaljer i såväl sprint, kast, höjd, längd och medeldistans! 

De udda grenarna 150 och 300m fanns på programmet vilket är lite extra tacksamt för de som siktar på 
att slå klubbrekord. 

 

Markus Brodin gjorde tävlingspremiär med ett fantastiskt facit - tre medaljer! 



 

Alexander Ludwigs med ytterligare pokaler till samlingarna. 



 

Saga Berneryd blev trea på 80m i ett mycket tufft startfält - tur var väl det för före loppet sa hon att 

hon skulle bryta ihop om det inte blev pallplats. Och vilken snygg t-shirt! 



 

Philip Ludwigs blir farlig på Danderyds-OS - visade fin form både på 80m, höjd, längd och kula. 

Pokalen fick han för fina 1,40 i höjdtävlingen. 

 

Emilia, Hanna och Carolina i blåsten på söndagen. Längdhoppet för F10 som avgjordes ungefär när 

bilden togs gick tyvärr i motvind. 



 

Gustav "Gurra" Kramnäs överst på prispallen efter seger och pers på 300m. Väldigt roligt att Gurra nu 

är tillbaka efter sin knäoperation, det blev pers på 800m också! 

Här är alla DSK-are som fick kliva upp på pallen och/eller slog klubbrekord: 

Tekla Thorgerzon -04 

Brons F8 600m 2.30,41 

Brons F8 Längd 3,10 

Brons F8 60m 10,43 

Saga Bolmgren -03 

Brons F9 60m 9,65 

Guld F9 600m 2.00,42 

Sara Fajerson -03 

Silver F9 600m 2.05,73 

Brons F9 Längd 3,49 

Hanna Bäckman -02 

Brons F10 60m 9,62 

Brons F10 höjd 1,20 

Carolina Larson -02 

Brons F10 600m 1.59,21 

Emilia Larson -01 

Brons F11 800m 2.47,53 

Clara Saks -01 

Guld F11 höjd 1,31 

Saga Berneryd -99 

Brons F13 80m 11,33 

Eleonora Olsmats -99 



Silver F13 kula 11,63 

Vilma Jonsson -99 

Silver F15 300m 43,85 - klubbrekord F13! 

Malin Trollsås -93 

K 150m 19,53 - nytt klubbrekord F19! 

Alexander Ludwigs -04  

Brons P8 60m 10,11 

Guld P8 600m 2.17,58 

Markus Brodin -04 

Guld P8 60m 9,87 

Brons P8 600m 2.17,89 

Brons P8 Längd 3,31 

Philip Ludwigs -00 

Brons P12 höjd 1,40 

Hannes Axell -97 

Guld P15 Spjut 30,76 

Gustav Kramnäs -97 

Brons P15 800m 2.10,15 

Guld P15 300m 40,19 

Jacob Öman -95 

M 150m 17,63 - nyetablerat klubbrekord P17! 

M 300m 38,04 - nyetablerat klubbrekord P17! 

Oskar Adolfson -93 

M150m 19,43 - nyetablerat klubbrekord P19! 

M 300m 42,36 - nyetablerat klubbrekord P19! 

DJURGÅRDEN 1/9 



 

Lilla Tjejmilen, Djurgården 1/9 
2012-09-04 19:12 

Carolina och Lovisa vann sina klasser! 
 
Tyvärr - orden räcker inte längre till. Vad sägs om "sjukt bra"? 

Ännu en gång vinner våra DSK-tjejer en springtävling med hundratals medtävlare. 

Tjejmilen har knoppat av "Lilla Tjejmilen" och detta år var Lovisa Ewerblad snabbast av alla tjejer 
födda -03 och Carolina Larson dito för 02'orna. 

Emila Larson blev sjätte bästa 01'a. 



 

Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion 4/9 
2012-09-07 09:14 

Malin, Philip och Jesper en tisdagskväll på Stadion 

 
Bilden ovan. Philip överst på prispallen 

Fredrikshofsspelen, med ganska klena startfält, gick av stapeln tisdagkvällen 4/9. 

DSK hade nittonåriga Malin Trollsås samt tolvåringarna Philip Ludwigs och Jesper Häger på plats. 

Malin kom trea på K 200m med tiden 27,72 och tvåa på K 800m (2.29,87). 

Philip vann P12 längd på 4,40 och kom två i P12 höjd på 1,38. Han sprang även 200m. 

Jesper lyckades bäst i höjd där hans 1,29 gav en femteplats. 

De väldigt P12-intresserade kan spana in nedanstående lilla film av Lars Björck som visserligen främst 
skildrar våra kompisar från IFK Stocksund men där även Philip och Jesper ibland skymtar till: 

Fredrikshofsspelen 2012 
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Surbullespelen, Norrköpng 25-26/8 
2012-09-09 20:16 

Fem klubbrekord av Eleonora! 
 
Carl Olsmats har lämnat en rapport från Surbullespelen. 

"Surbullespelen i Norrköping är en trevlig tävling som varmt kan rekommenderas. Lagom stor, lite 
familjär stämning, ett stort grenutbud och inte alltför långt bort. 
DSK respresenterades av Emilia och Carolina Larsson samt Eleonora Olsmats. 
Emilia hade tyvärr en infektion i kroppen och kunde inte göra sig själv riktig rättvisa under lördagen. 
Hon fick sedan ställa in söndagstävlandet. För Carolina gick det bättre med finalplats på 60 m och ett 
fint brons på 600 m. Hon fick tyvärr inte till ansatsen riktigt i längdhoppet. 
Eleonora satsade på kastgrenarna och började lite trevande med en sjätteplats bland 15-åringarna med 
den tunga 3 kg släggan som hon kastade för första gången. Hon fick sedan inte riktigt till det med den 
vanliga 2 kg släggan, men det blev i alla fall ett pers och en femteplats. Sista kastet hade längdmässigt 
räckt till medalj, men var precis utanför kastsektorn. Hon följde sedan upp med en godkänd fjärdeplats 
i spjut. Trenden var på uppåtgående. 
Inför söndagen fanns medaljambitioner. I kulstötningen gick det hyfsat och hon låg på bronsplats inför 
sista omgången, där hon först blev nerknuffad till fjärdeplatsen, men sedan lyckades mobilisera och få 
till ett pers och en guldstöt när det som bäst behövdes. Sedan följde 3 kg kulan med 15-åringarna där 
hon också lyckades bra och fick ett silver. Nu återstod paradgrenen diskus där hon redan i första kastet 
slog knock på konkurrenterna med ett 36 m kast. Hon lyckades sedan höja ytterligare till 38 m, som gav 
ett fint pers och guld i överlägsen stil." 
Eleonora Olsmats -99 



Guld F13 Diskus 600g 38,43 - nytt klubbrekord F13! 

Guld F13 kula 2 kg 11,83 - nytt klubbrekord F13! 

Silver F15 kula 3 kg 9,72 - nytt klubbrekord F13! 

F13 Slägga 2 kg 27,82 - nytt klubbrekord F13! 

F15 Slägga 3 kg 21,12 - nyetablerat klubbrekord F13! 

Carolina Larson -02 

Brons F10 600m 2.02,69 

F11 60 mh 13,40 - nyetablerat klubbrekord F10! 

SÖDERTÄLJE 8-9/9 

 

Stafett-SM, Södertälje 8-9/9 
2012-09-11 07:52 

Full utdelning för DSK på Stafett-SM, fyra lag - fyra medaljer! 
 
Per-Jonas rapporterar: 

Stafett-SM i Friidrott arrangerades i år i Södertälje på den mycket fina arenan Södertälje IP med 
klassiska träläktare och fin inramning. 
På lördagen sprang F19-laget svenskstafett med med Ellen Stjerngren (100m), Ylva Engdahl (200m), 
Anna Silvander (300m) och Malin Trollsås (400m). 



De gjorde en mycket stabil och fin insats och slog Örebro i kampen om bronset med ca 4 sekunder. De 
slog dessutom sitt egna nysatta DSK-rekord med 2-hundradelar och det nya rekordet lyder på 2.21,55. 
På söndagen var det först försök på 4x100m för P15-grabbarna Hannes Axell, Alex Ander , Gustav 
Kramnäs och Sebastian Ruthström. De sprang ett bra försök och var 2:a i mål på 48,00 tiden var den 
tredje snabbast i försöken men lagen bakom var inom 46-hundradelar, så vi såg alla fram mot en 
spännande final på eftermiddagen. 

 
Medan vi väntade på denna så sprang F19-laget även stafett 4x100m (samma lag som på lördagen) 
tyvärr så var det bara tre lag som kom till start och åt Gävle och Hässelby fanns inget att göra men en 
fin tredje plats och ett nytt Brons belönades tjejerna med tiden blev 50,85 vilket var i princip samma 
som på DM veckan innan. 
Nästa gren för DSK var F19 3x800m Vi ställde upp med Malin Trollsås, Hedvig Wolf och Anna Silvander. 
På förra årets SM så tog tjejerna ett Silver med Elina Svensson i laget, nu var de sugna på att förbättra 
detta, men att kampen mot 800m-klubben no1 Hammarby skulle bli hård förstod vi alla, även ett lag 
från Ullevi var med i loppet. Taktiken var som vanligt Snabbt, Smart och Snyggt. 
Malin startade coolt på första sträckan och släppte iväg Hammarbytjejen något på första varvet för att 
sedan knapra in nästa hela försprånget på upploppet, DSK växlade som tvåa med stort avstånd till trean 
Ullevi. Hedvig gick snabbt upp i rygg på den ledande Hammarbytjejen, Hon hängde sedan på och låg 
fint med vid passeringarna på 200m, 300, 400, 500, och även upp till 600m. Hammarbytjejen lyckades 
då dra ifrån något och fick en lucka in mot mål på ca 30-40 meter. Hammarbys sista löpare startade i 
ett ursinnigt tempo för att försöka knäcka Anna och utöka försprånget ytterligare, men Anna startade i 
ett fint och jämnt tempo och började sakta men säkert ta in meter för meter och vid varvningen så var 
hon i princip ikapp och kunde sedan går förbi med 300m kvar. Hammarbytjejen hängde dock på och vi 
var alla mycket upphetsade inför upplösningen på loppet, Alla DSK-are på plats skrek och hejade på så 
att det ekade på arenan, skulle Anna orka eller hade hon gett sitt bästa redan?, vid 150m kvar så fick 
hon en liten lucka och kunde sedan sträcka ut på upploppet och till DSK-arnas jubel gå i mål som etta 
och plötsligt hade vi tre st svenska Jjuniormästarinnor att fira. Vilket toppen lopp av alla tre tjejerna 
där alla fick till bra lopp och tiden blev fina 7.07,80 Vilket var 13 sek snabbare än på DM och 6 sek 
snabbare än silvertiden från Växjö i fjol. 
Nu blev det prisutdelning och fotografering och hyllningar från publiken. 
Just som firandet var klart var det dags för den spännande finalen på P15 4x100m. Grabbarna var 
helladdade och inspirerade av tjejernas framfart. Med i loppet var 5 lag (Hässleby hade en skada) 
På innerbanan fanns Riviera från Piteå (det nordligaste laget på SM), sedan Huddinge, Uppsala, 
Danderyd och Mölndal.  
Starten gick och Hannes gjorde en fin första sträcka och växlingen till Alex var ypperlig. Medan en av 
de värsta konkurrenterna från Uppsala försvann på grund av överväxling, Alex gjorde fin bortre långsida 



och växlade som tvåa-trea till kurvspecialisten Gurra som gjorde en kanonkurva och vi växlade som trea 
efter Huddinge och Riviera som hade fått till en kanonväxling och nu var uppe på andra plats. Men vi 
hade ju Sebastian Ruthström kvar på sista sträckan, han närmade sig och gick förbi Riviera och såg ut 
att gå mot en säker andra plats, men då dök Mölndals löparen upp på ytterbanan och pressade 
Sebastian in över mållinjen, där Sebbe dock fällde sig bra och vi "vann" andra platsen på fina 47,71 mot 
47,80 för Mölndal och 48,00 för Riviera. Otroligt spännande och stort DSK-jubel utbröt på nytt på 
Arenan. Även Speakern och prisutdelaren uppmärksammade DSK för deras fantastiska prestationer och 
entusiastiska hejarklack. 

 
Vi var nu alla helt slut efter dessa spännande lopp och kunde helnöjda återvända till Danderyd. På 
vägen ut mötte vi Mattias Sunneborn som tyckte att vi skulle åka hem och vara som KUNGAR AV 
NORRORT för en kväll! och med 4 medaljer i fickan var det inte så svårt....... 
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Svealandsmästerskapen, Falun 8-9/9 
2012-09-11 09:42 

Eleonora och Vilma bäst i Svealand! 
 
Bilden ovan. Eleonoras guldkast. 
Undertecknad hade förmånen att få följa delar av Stockholmslagets och DSKarnas fantastiska 
framgångar på plats i ett hyfsat klart men lite kylslaget Falun. Svealands bästa 13-14-åringar hade 
samlats för att göra upp om medaljerna 
Stockholm vann (som vanligt) distriktkampen i överlägsen stil. DSK hade fem deltagare i P/F13; Vilma 
Jonsson, Saga Berneryd, Eleonora Olsmats, Olof Silvander och Elias Harryson, som alla gjorde mycket 
bra ifrån sig och starkt bidrog till lagets framgångar. Alla placerade sig minst på finalplats (topp-8) 
eller motsvarande. 



 
Eleonora, Saga och Vilma i vimlet 

 
Trångt i första kurvan för Olof på 600m 
Vilma vann överlägset både 600 m och 1500 m, och fick även ett mycket fint silver på 200 m häck. 
Eleonora vann guld i diskus och persade med 7 m! i slägga, vilket gav brons. 
Olof disponerade sitt 600 m lopp väl och fick ett brons efter en hård spurtstrid. På 1500 m blev det en 
fin fjärdeplats, endast en hårsmån från pallen. 
Saga "bröt ihop och kom igen" efter att "bara" ha nått semi på 80 m och blev femma på 200 m och fyra i 
stafetten. 
Elias blev åtta i höjd. 
Det lovar mycket gott inför framtiden! 
/Calle Olsmats 

KVÄLL, STOCKHOLMS STADION 11/9 



 

Tjejernas Kväll, Stockholms Stadion 11/9 
2012-09-18 18:21 

Klubbrekord på 800m för Carolina! 
 
Bilden. Prispallen för F11 800m. Carolina och Emilia Larson på var sin sida om Jennifer Ohrzen från 

Mälarhöjden. 

Fem tuffa DSK-tjejer ställde upp på Sundbybergs tävling "Tjejernas Kväll". 

Kristina Trollsås kastade spjut i närheten av det personliga rekordet. 

Malin Trollsås sprang 800m på 2.24,38. 

Hanna Bäckman kom på nionde plats i både 60m och längd där hon ställdes mot ett år äldre tjejer. 

Carolina och Emilia Larson kom tvåa resp trea på F11 800m. Carolinas mycket fina tid 2.46,46 innebar 
att hon tog över F10-klubbrekordet från Vilma Jonsson. 

Resultat från Tjejernas Kväll 



 

Danderyds-OS, 15-16/9 
2012-09-18 18:36 

Så gick det för våra atleter! 
 
Bilden. Pristagarna i F02 höjd är alla med i DSK Friidrott: Cecilia Malm, Alicia Björn och Hanna 

Bäckman. 

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 Saga, Lovisa och Carolina! 

Nedan följer en sammanställning av de medaljer som DSK-atleter la vantarna på (ursäkta om jag missat 
någon). 

 



Alexander och Philip Ludwigs med tillsammans sju DOS-medaljer! 

Tekla Thorgerzon -04 

Guld 60m 10,32 

Silver höjd 0,95 

Guld längd 3,23 

Frida Bäckman -04 

Brons 60m 10,63 

Brons längd 3,05 

Siri Turén -04 

Guld boll 17,76 

Denise Wolde -04 

Brons boll 14,21 

Saga Bolmgren -03 

Guld 60m 9,49 - klubbrekord F9! 

Guld 400m 1.10,79 - klubbrekord F9! 

Silver längd 3,57 

Sara Fajerson -03 

Silver 60m 9,82 

Silver 400m 1.15,23 

Silver höjd 1,11 

Guld längd 3,77 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld Boll 150g 23,46 

Brons 400m 1.18,68 

Guld höjd 1,22 - klubbrekord F9! 

Hanna Bäckman -02 

Guld 60m 9,47 

Brons höjd 1,10 

Guld längd 4,05 

Alicia Björn -02 

Brons 60m 9,74 



Guld höjd 1,23 

Brons längd 3,64 

Carolina Larson -02 

Guld 800m 2.44,91 - klubbrekord F10! 

Silver längd 3,77 

Cecilia Malm -02 

Guld kula 6,40 

Silver höjd 1,18 

Emilia Larson-01 

Silver 800m 2.49,58 

Clara Saks -01 

Brons 800m 2.51,33 

Guld höjd 1,28 

Silver längd 3,86 

Jeanne Lindestam -01 

Silver höjd 1,28 

Caroline Olsmats -00 

Brons 800m 2.58,31 

Markus Brodin -04 

Guld 60m 9,75 

Brons 400m 1.20,18 

Guld längd 3,53 

Alexander Ludwigs -04 

Brons 60m 10,12 

Silver höjd 1,09 

Silver längd 3,28 

Adam Blomdahl -04 

Guld 400m 1.19,87 

Vidar Engström -03 

Silver 400m 1.19,17 

Guld höjd 1,25 



Silver längd 3,57 

Viktor Martin -01 

Guld 60m 9,16 

Guld höjd 1,40 

Silver längd 3,89 

Guld kula 9,11 

Kasper Axell -01 

Guld längd 4,00 

Arvid Engström -01 

Silver höjd 1,25 

Silver 800m 2.44,20 

Philip Ludwigs -00 

Guld 60m 8,39 - klubbrekord P12! 

Silver höjd 1,40 

Silver längd 4,92 

Silver kula 7,49 
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Midgårdskastet, Märsta 22/9 
2012-09-27 19:53 

Eleonora, Caroline och Lovisa inte kastlösa! 
 
Bilden. Lovisa (längst till vänster) på pallen när alla kastresultat räknats ihop. 

När IFK Märsta arrangerade sjunde upplagan av Midgårdskastet hade DSK tre deltagare på plats; 
Eleonora och Caroline Olsmats som ställde upp i 13-årsklassen och Lovisa Ewerblad som ställde upp i 
elvaårsklassen. 

Tävlingen är en kastmångkamp där resultaten i kula, diskus, slägga och spjut/boll räknas om till poäng 
och summeras. 

Det var visst regnigt och kallt men roligt ändå. 

Både Eleonora och Lovisa blev tvåa i sina klasser. 

Eleonora var bäst av alla tjejer i spjut (29,91) och diskus (27,48). Även Caroline gjorde sina bästa 
resultat i spjut och diskus - kan det vara en speciell gen som ligger bakom? 

Lovisa slog personliga rekord i såväl boll (24,90), 0,5 kg-mjukslägga (17,01) och 600g-diskus (14,14). 
Resultatet i diskus innebar även nyetablerat F9-klubbrekord. 

LIDINGÖLOPPET 30/9 



 

Lilla Lidingöloppet 30/9 
2012-09-30 14:50 

Saga bäst i största loppet! 
 
Bilden. Lovisa och Saga, nöjda och glada efter sina grymma lopp. 

Lilla Lidingöloppet är Sveriges största terränglopp för barn/ungdomar och även det med hårdast 
konkurrens. I år var det rekordmånga DSK-are som ställde upp och som gjorde bra insatser på den 
stundtals leriga och allmänt tuffa banan. 

I klassen Flickor 9 ställde närmare 300 springsugna tjejer upp på startlinjen - är det då inte fantastiskt 
att "våra" tjejer både blev etta och trea? Saga Bolmgren vann och Lovisa Ewerblad tog bronset. Saga 
verkade ha kontroll på loppet från start och kunde till och med kosta på sig att dra ner på tempot 
något på upploppsrakan för att på så sätt minska risken att halka omkull i gyttjan. Segermarginalen 
blev ändå nio sekunder. Förra året blev tjejerna fyra och femma, det måste vara DSK-träningen som 
gett resultat. 

En tjej som lyckades förbättra sig ännu mer var Carolina Larsson. Förra årets tjugondeplats byttes nu ut 
mot en strålande tredjeplats. Vann gjorde Norges F10-motsvarighet till Petter Northug - Emma 
Kirkeberg Mørk. 

Här listas fler DSK-löpare som sprang bra: 

7:a F13 Vilma Jonsson 

8:a P13 Olof Silvander 



9:a P8 Adam Blomdahl 

31:a F11 Emilia Larson 

33:a P9 Olle Häger 

36:a F13 Elin Saks 

37:a P15 Hannes Axell 

48:a F11 Clara Saks 

51:a P12 Jesper Häger 

56:a P13 Jonathan Linderoth Nagy 

58:a P8 Gustav Ihse 

58:a F7 Ebba Blomdahl 

65:a F11 Jeanne Lindestam 

71:a P7 Vincent Larson 
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Kalvruset, Åkersberga 6/10 
2012-10-06 15:31 

Tre tuffa tjejer tävlade terräng! 

• Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on google_plusone_shareMore Sharing ServicesFler 

</body> 



• Uppdaterad: 2014-07-18 13:46 

 
Bilden ovan. Emilia och Carolina pustar ut efter att ha kämpat sig fram i gyttja, över slalombackar 

och förbi diverse hinder för att efter 3 km äntligen gå i mål. Och vilken tur att familjen Larson har 

tvättmaskin. 

Kalvruset är ett terränglopp för nio- till femtonåringar. Arrangörerna försöker få till ett lopp som är 
tuffare än de "vanliga" terrängloppen genom en extra krävande bansträckning i delvis obanad terräng, 
genom kärr och gyttja och med hinder av olika slag för att göra det hela särskilt utmanande och 
jobbigt. Motsvarande tävling för de vuxna heter Tjurruset, är på 10 km och genomförs direkt efter 
Kalvruset på delvis samma bana. 

Platsen för tävlingen varierar år från år, i år genomfördes den i Åkersberga. 

De enda DSK-are som i år var tuffa nog att våga ställa upp var Vilma Jonsson samt Emilia och Carolina 
Larson. 

Precis som förra året lade vi beslag på två förstaplatser: Vilma vann klassen F99 och Carolina F02. 
Emilia kom på plats åtta i F01. 

 

Vilma tillsammans med Linnea Dennerporth och Tyra Löthman på prispallen. 

Det strålande höstvädret och det fina arrangemanget gjorde tävlingen till en mycket positiv upplevelse 
för både löpare och publik. 

Extra bra var att arrangören för första gången delade upp alla "kalvar" i två startgrupper beroende på 
ålder, tidigare såg det farligt ut när hundratals adrenalinstinna barn i väldigt olika viktklasser startade 
samtidigt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


