
Sektionsnyheter 2011 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SVERIGESTATISTIKEN  

Sverigestatistiken  
2011-01-03 21:46 

4 DSK-are med på säsongens första Sverigebästalistor.  

 
Det är förstås en hel del svenska atleter som ännu inte begått inomhussäsongsdebut ännu, men det 
är ändå glädjande att vi har 4 DSK-are med på listorna. 

Ylva Engdahl ligger delad etta i Höjdhopp. 

Sebastian Ruthström håller två andraplatser i Kula och Tresteg. 

Vi gratulerar också Richard Martin och Gustav Kramnäs som för första gången tar sig in på listorna. 

Det återstår förvisso mycket av inomhussäsongen, så vi får se hur de våra kan försvara sina 
placeringar. Förhoppningsvis kan vi få in ännu flera av våra aktiva när de gör säsongsdebut. 

  

Här följer komplett information om våra placeringar: 

F15 höjd 1= Ylva Engdahl -96 1,68 

F15 stav 5= Ylva Engdahl -96 2,80 

F15 60 m häck 10=  Ylva Engdahl -96 9,57 

F15 Längd 14 Ylva Engdahl -96 4,81 

P14 Tresteg 2 Sebastian Ruthström -97 10,90 

P14 Kula 2 Sebastian Ruthström -97 11,07 

P14 Höjd 8= Sebastian Ruthström -97 1,60 

P14 1000m 6 Gustav Kramnäs -97 3.07,97 

P14 Höjd 8= Richard Martin -97 1,60 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / TOPP-20 (NU MED TOPP-25)  

Topp-20 (nu med topp-25)  
2011-01-17 22:52 

Ylva och Sebastian Sverige-ettor  

 
Efter helgens tävlingar och förbundets genomgång visar det sig att Danderyds SK har två aktiva som 
toppar Sverige-statistiken för säsongen i sina respektive klasser. Ylva Engdahl är etta i F15 höjd och 
Sebastian Ruthström i P14 stav. Grattis till era nya toppresultat. Om vi haft två ettor förut måste 
det vara minst 20-talet år sedan. Mycket återstår naturligtvis av säsongen och denna typ av 
placeringar brukar behöva försvaras aktivt. Senast vi hade en DSK-are som höll en sådan plats 
säsongen ut var inomhus 06/07 då Carl Rönnow delade förstaplatsen i P17 höjd. 

Ylvas noteringar i höjd och stav är också tillräckligt bra för att komma med på listan för kvinnliga 
seniorer. Seniorlistorna redovisar topp-25 (därav rubriken). 



Ny sedan första rapporteringen för säsongen är Anna Silvander som tog sig in på F19-listan på både 
400 m och 1500 m. Därmed är fem aktiva med och ändå återstår ett flertal som mycket väl skulle 
kunna vara det.  Utomhussäsongen slutade med 11 listplaceringar (bästa under 2000-talet). Frågan 
är om inomhussäsongen kommer att kunna matcha det antalet trots att det är betydligt färre 
statistikgrenar inomhus. 

Den aktuella listan:  

  

K höjd  8 Ylva Engdahl -96 1,69 

K stav 24 Ylva Engdahl -96 3,05 

F19 400 m 10 Anna Silvander -93 63,08 

F19 1500 m 8 Anna Silvander -93 5.21,40 

F15 60 m häck 19= Ylva Engdahl -96 9,57 

F15 höjd 1 Ylva Engdahl -96 1,69 

F15 stav 4 Ylva Engdahl -96 3,05 

P14 1000 m 11 Gustav Kramnäs -97 3.07,97 

P14 höjd 9= Richard Martin -97 1,60 

P14 höjd 9= Sebastian Ruthström -97 1,60 

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,15 

P14 tresteg 2 Sebastian Ruthström -97 10,90 

P14 kula 5  Sebastian Ruthström -97 11,07 
 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / INOMHUSSTATISTIKEN UPPDATERAD  

Inomhusstatistiken uppdaterad  
2011-01-30 21:18 

Nu finns klubbrekord och säsongsbästa till och med IDF/IUDM  

 
Inomhusklubbrekord Åldersbundna 

Säsongsbästa 2010/2011 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SVERIGESTATISTIKEN  

Sverigestatistiken  
2011-02-07 00:00 

Många ändringar, men Sebastian kvar i topp  
 
Statistikläget förändras nu varje vecka i takt med säsongsdebuter och förbättrade säsongsbästa. För 
att försvara en position måste man i allmänhet förbättra sitt resultat. Sebastian Ruthström har inte 
bara hållit sin position som Sverige-etta i P14 stav utan faktiskt ökat marginalen till tvåan genom 
återkommande förbättringar. 

I övrigt är listan över DSK-arnas placeringar en blandning av säsongsdebuter, förbättringar och 
resultat som inte ger en lika bra placering längre. Stor förbättring både i resultat och placering kan 
framför allt noteras för Richard Martin i P14 höjd där han nu är uppe på fjärde plats. 



Bredden är det i alla fall inget fel på: totalt sju aktiva med 16 noteringar är långt utöver vad vi haft 
tidigare år. Bland grenarna finns slätlöpning fyra distanser från 200 m till 1500 m, häcklöpning och 
fyra av sex möjliga teknikgrenar. 

Nu blir det SM-tävlingar de närmaste veckorna i alla klasser utom för 14-åringarna så det kan även i 
fortsättningen förväntas många förbättringar när de bästa tävlar mot varandra. Hur många DSK-are 
kommer det att vara på listorna efter dessa veckor? Nytillskott välkomnas! 

Den aktuella listan:  

  

K höjd 19= Ylva Engdahl -96 1,69 

F19 400 m 20 Malin Trollsås -93 61,70 

F19 1500 m 15 Anna Silvander -93 5.13,37 

F19 stav 14 Hanna Lilja -92 2,59 

F15 60 m häck 13 Ylva Engdahl -96 9,38 

F15 höjd 3 Ylva Engdahl -96 1,69 

F15 stav 5 Ylva Engdahl -96 3,08 

F15 tresteg 7 Ylva Engdahl -96 10,64 

P14 200 m 20 Gustav Kramnäs -97 26,90 

P14 1000 m 16 Gustav Kramnäs -97 3.07,97 

P14 60 m häck 20 Sebastian Ruthström -97 10,25 

P14 höjd 4 Richard Martin -97 1,71 

P14 höjd 13= Sebastian Ruthström -97 1,60 

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,30 

P14 tresteg 4 Sebastian Ruthström -97 10,90 

P14 kula 8 Sebastian Ruthström -97 11,43 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / NORDISK KOMBINATION!  

 

Nordisk kombination!  
2011-03-01 22:01 

DSK-friidrottare tog USM-guld i Nordisk kombination! Nu med bild!  
 



DSK friidrotts mycket aktiva atleter Eleonora Olsmats F99 och Caroline Olsmats F00 har många 
strängar på sina lyror. Förutom ett flitigt tävlande i friidrott, så är de även mycket aktiva inom 
längdskidåkning och backhoppning. 

I lokaltidningen "Mitt i Danderyd" kunde man den 1 mars läsa följande notis: 

"Systrarna Olsmats tog var sitt guld. 

Nordisk kombination Sollentuna BHK:s Eleonora Olsmats från Djursholm vann USM-guld i nordisk 
kombination (backhoppning plus längdskidåkning) i Örnsköldsvik förra helgen. Hon vann i 
överlägsen stil, främst tack vare en mycket stark längdåkning. Samtidigt anordnades Örnspelen där 
lillasyster Caroline Olsmats vann nordisk kombination i K20-backen. Även hon hade en stor 
segermarginal till tvåan efter en fin insats i skidspåret." 

DSK friidrott gratulerar till dessa utmärkta prestationer! 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / KLUBBREKORDLISTAN UPPDATERAD  

Klubbrekordlistan uppdaterad  
2011-03-28 19:49 

42 klubbrekord hittills denna säsong. Ska det bli fler?  

 
Listan hittar du här. 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / UPPDATERAT "KOMMANDE TÄVLINGAR"  

Uppdaterat "Kommande tävlingar"  
2011-03-28 19:59 

Utesäsongen börjar snart!  
 
Nu är det bara ett fåtal tävlingar kvar på innesäsongen. 
Men förtvivla icke! Det är bara en dryg månad kvar tills utesäsong drar igång. 

Nu har vi lagt ut info och länkar till alla försäsongstävlingar i maj på sidan med Kommande 
tävlingar. 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / UPPDATERAT SÄSONGSBÄSTALISTAN  

Uppdaterat säsongsbästalistan  
2011-04-05 20:29 

Säsongen nästan till ända, väldigt många fina resultat hittills av våra aktiva.  

 
På DSK statistiksida finner du massor av statistik! 

Bl.a. följande: 

DSK Säsongsbästalista 

DSK Åldersbundna klubbrekord inomhus 

DSK Seniorrekord inomhus 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / IDROTTSDOKTORN  



Idrottsdoktorn  
2011-04-07 19:07 

DSK friidrott har inlett ett samarbete med Idrottsdoktorn.  
 
Mer information hittar du här. 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SÄSONGSSLUT I SVERIGESTATISTIKEN  

Säsongsslut i Sverigestatistiken  
2011-04-25 21:00 

Rekordmånga DSK-noteringar och Sebastian höll  
 
Förbundets statistiklistor för inomhussäsongen bör nu vara i slutligt skick. Helt säker kan man inte 
vara, men det bör nog handla om sent rapporterade tävlingar om det skall bli några nya tillskott. 

DSK-inslaget blev som man kunnat ana redan tidigare under säsongen rekordstort. Hela sju aktiva 
med totalt 14 grenresultat! Ungefär dubbelt mot förra vinterns fyra aktiva och sex resultat och 
faktiskt fler än utomhus i fjol då det var sex aktiva och 11 resultat. Utomhus ingår betydligt fler 
grenar och antalet möjligheter att placera sig blir därför betydligt större. Man skall också veta att 
redan 2010 års noteringar båda låg långt över vad som förekommit tidigare under 2000-talet. Inte 
heller under 1990-talet fanns någon motsvarande bredd även om just den nuvarande utformning av 
statistiken började publiceras kring millennieskiftet. 

Individuellt höll, som väntat, Sebastian Ruthström sin förstaplats i P14 stav. Marginalen till tvåan 
blev hela 28 cm. Sebastian blir därmed andre DSK-are (sedan 2001) att avsluta en säsong som 
statistiketta. Carl Rönnow var ensam etta i P15 höjd både inne och ute 2005 och delad etta i P17 
höjd inne 2007. 

Vi ser fram emot nya placeringar på utesäsongens listor. Utöver nedanstående aktiva finns 
ytterlgare flera som i vinter hamnade nära, men utanför, topp 20. 

Den förmodat slutgiltiga inomhuslistan 2010-11:  

  

F19 400 m 18 Malin Trollsås -93 61,12 

F19 1500 m 13 Anna Silvander -93 4.59,38 

F19 stav 15 Hanna Lilja -92 2,59 

P16 400 m 18 Jacob Öman -95 55,32 

F15 60 m häck 15 Ylva Engdahl -96 9,38 

F15 höjd 3 Ylva Engdahl -96 1,69 

F15 stav 5 Ylva Engdahl -96 3,11 

F15 tresteg 10 Ylva Engdahl -96 10,64 

F15 femkamp 8 Ylva Engdahl -96 3127p 

P14 höjd 4 Richard Martin -97 1,71 

P14 höjd 10= Sebastian Ruthström -97 1,65 

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,30 

P14 tresteg 4 Sebastian Ruthström -97 11,36 

P14 kula 11 Sebastian Ruthström -97 11,43 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / ÅRETS KLUBBMÄSTERSKAP UTLYSES  



Årets klubbmästerskap utlyses  
2011-04-25 22:56 

Dags att börja tävla om årets KM-tecken  
 
Liksom tidigare år utlyses KM i alla åldersklasser från PF10 till seniorer enligt principen alla 
utomhusresultat gäller. Detaljerade regler finns samlade på KM-sidan. Börja kampen i det fina 
vårvädret!  

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / DSK SÄSONGSTATISTIK PUBLICERAD  

DSK säsongstatistik publicerad  
2011-06-14 22:18 

Vi är snabba i DSK. Vi räknar med att ha slagit A Lennart Julin med 1 dygn.  
 
Säsongsbästa utomhus 2011 

Åldersbunden klubbrekordlista utomhus 

Seniorklubbrekord 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / ÄNTLIGEN SVERIGE-STATISTIK  

Äntligen Sverige-statistik  
2011-06-16 21:52 

Hela 19 DSK-resultat på topp-20  

 
Den har varit aviserad ett tag, men nu har i alla fall den första versionen av årets Sverige-statistik 
för ungdomar och juniorer publicerats. Det är mycket rolig läsning för DSK. Bland de 20 bästa hittills 
i respektive åldersklass och gren finns hela åtta DSK-aktiva med nitton grenresultat. Betydligt fler 
än vid samma tid i fjol och en bra blandning av nya och gamla namn i sammanhanget.  I år har ingen 
nått riktigt fram till seniorlistorna med de 25 bästa oavsett ålder, men Malin Trollsås 59,20 på 400 m 
är bara 0,11 s ifrån och får nog anses vara närmast. 

Bästa placering är som tvåa. Den placeringen har tre olika personer: Malin Trollsås på 300 m häck, 
Ylva Engdahl i höjd och Sebastian Ruthström i slägga. Ordentlig grenspridning på dessa alltså.  Mest 
förekommande gren är faktisk 1500 m med tre placeringar. 

Ett är dock helt säkert: Dessa listor kommer att förändras mycket innan säsongen är över.  Det 
kommer att tillkomma personer som gör bra resultat i andra grenar än hittills. Förbättringar av 
resultaten kommer att krävas för att hålla placeringarna. Men början är i alla fall bra, och det finns 
ett stort utrymme för säsongsgrendebuter även bland DSK:arna.   

Den som uppmärksammat Vilma Jonssons fantastiska medeldistanstider kanske saknar henne i denna 
lista. Förklaringen är att den yngsta klassen PF14 bara omfattar 13- och 14-åringar. Den som är 12 år 
kommer inte med oavsett prestation. Hade hon varit född -98 hade hennes tider annars räckt till 
14:e plats på 800 m och 7:e på 2000 m. 

  

F19 200 m 15 Malin Trollsås -93 26,30

F19 400 m 5= Malin Trollsås -93 59,20 



F19 800 m 11 Anna Silvander -93 2.21,03

F19 800 m 14 Malin Trollsås -93 2.23,56

F19 1500 m 14 Anna Silvander -93 5.06,11 

F19 300 m h 2 Malin Trollsås -93 46,69

F17 1500 m 4 Malin Lindblom -94 5.23,17 

P17 1500 m 15 Philip Örnborg -94  4.38,79 

P16 200 m 12 Jacob Öman -95  24,14

P16 400 m 7 Jacob Öman -95 55,03 

F15 höjd 2= Ylva Engdahl -96 1,63 

F15 stav 5 Ylva Engdahl -96 2,93 

P14 höjd 11 Sebastian Ruthström -97 1,61 

P14 stav 20= Hannes Axell -97 2,28 

P14 tresteg 12 Hannes Axell -97 10,16 

P14 kula 9 Sebastian Ruthström -97 11,54 

P14 diskus 12 Sebastian Ruthström -97 30,55

P14 slägga 2 Sebastia Ruthström -97 39,80

P14 spjut 5 Sebastian Ruthström -97  44,62

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / HALVTID FÖR SVERIGE-STATISTIKEN  

Halvtid för Sverige-statistiken  
2011-06-16 21:52 

Sebastian åter Sverige-etta  

 
Så här drygt halvvägs in i arenasäsongen är det dags för en uppdatering om läget iSverige-statistiken 
för ungdomar och juniorer. Det är fortfarande en mycket rolig läsning för DSK. Vid den första 
rapporten för säsongen fanns åtta DSK-aktiva med tillsammans 19 grenresultat med bland Sveriges 
20 bästa för säsongen i respektive åldersklass. Som vanligt har förändringarna varit stora, men totalt 
sett har DSK fortfarande 19 grenplaceringar och antalet aktiva har ökat till nio. Richard Martin har 
tillkomit och alla som var med förut har minst ett resultat kvar. I flera fall har det dock krävts 
rejäla förbättringar för att försvara placeringen på listan. Det lär fortsätta på samma vis även under 
den närmaste dryga månaden.  

Bästa individuella placering är numera Sebastian Ruthström som etta i stavhopp P14. Han slutade 
inomhussäsongen som etta och leder nu ganska överlägset även utomhusstatistiken. 

Som framgår av tabellen nedan är det god spridning på både grenar och åldrar. Som mest 
förekommande gren har nu höjdhopp kommit ikapp 1500 m. Tre placeringar vardera. 

  

F19 200 m 19 Malin Trollsås -93 25,83

F19 400 m 12 Malin Trollsås -93 59,20 

F19 800 m 12 Malin Trollsås-93 2.20,56

F19 800 m 14 Anna Silvander -93 2.21,03

F19 1500 m 20 Anna Silvander -93 5.01,43 

F19 300 m h 11 Malin Trollsås -93 46,69

F17 1500 m 10 Malin Lindblom -94 5.23,17 

P17 1500 m 18 Philip Örnborg -94  4.28,42 

P16 400 m 15 Jacob Öman -95 55,03 



F15 höjd 6= Ylva Engdahl -96 1,63 

F15 stav 7 Ylva Engdahl -96 2,93 

P14 höjd 7 Richard Martin -97 1,69

P14 höjd 17 Sebastian Ruthström -97 1,61 

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,40 

P14 tresteg 20 Hannes Axell -97 10,16 

P14 kula 7 Sebastian Ruthström -97 11,64 

P14 diskus 7 Sebastian Ruthström -97 37,39

P14 slägga 4 Sebastia Ruthström -97 39,80

P14 spjut 9 Sebastian Ruthström -97  44,62

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / UPPDATERAT SÄSONGSBÄSTALISTAN  

Uppdaterat säsongsbästalistan  
2011-08-10 20:41 

Bästa resultat i DSK till och med 10 augusti.  

 
Säsongsbästa utomhus 2011 

Klubbrekord åldersbundna utomhus 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SPURTMÅNADEN INLEDD  

Spurtmånaden inledd  
2011-09-05 21:40 

20 DSK-resultat i aktuell Sverige topp-20 statistik  

 
DSK håller ställningarna i Sverige-statistiken på ett imponerade sätt denna säsong. Med tre vunna 
och två tappade listplaceringar är totalantalet nu uppe i 20. Philip Örnborg har bytt gren från 1500 
m till 2000 m hinder, Ylva Engdahl har gjort en strålande debut på 300 m häck och i P14 är Hannes 
Axell f.n. utanför topp-20 i tresteg, men i stället har Gustav Kramnäs tillkommit på 800 m. Allt som 
allt är det fortfarande nio aktiva med. 

Samma goda spridning på åldrar och grengrupper som förut. Mest förekommande gren delas nu 
mellan höjd och 800 m. Bästa enskilda placering är förstås Sebastian Ruthström i stav där han 
fortfarande leder och nu har en marginal på 20 cm till tvåan. 

Det skall bli mycket spännande att se hur många DSK-resultat som finns på listorna när säsongen är 
slut. Nu när september har börjat har vi nog kommit in i den sista månaden som påverkar statisiken 
i de flesta grenarna. 

Alla DSK-noteringar per idag:  

F19 200 m 20 Malin Trollsås -93 25,83

F19 400 m 13= Malin Trollsås -93 59,20 

F19 800 m 13 Malin Trollsås-93 2.20,56

F19 800 m 15 Anna Silvander -93 2.21,03

F19 1500 m 20 Anna Silvander -93 5.01,43 

F19 300 m h 14 Malin Trollsås -93 46,69

F17 1500 m 11 Malin Lindblom -94 5.23,17 



P17 2000 m hi 7 Philip Örnborg -94  6.58,49 

P16 400 m 16 Jacob Öman -95 54,67 

F15 300 m h 6 Ylva Engdahl -96 46,72

F15 höjd 9= Ylva Engdahl -96 1,63 

F15 stav 9 Ylva Engdahl -96 2,93 

P14 800 m 11 Gustav Kramnäs -97 2.13,27

P14 höjd 8= Richard Martin -97 1,69

P14 höjd 19= Sebastian Ruthström -97 1,64 

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,40 

P14 kula 9 Sebastian Ruthström -97 11,64 

P14 diskus 7 Sebastian Ruthström -97 37,39

P14 slägga 4 Sebastia Ruthström -97 39,80

P14 spjut 10 Sebastian Ruthström -97  44,62

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SÄSONGSBÄSTA- OCH KLUBBREKORDLISTAN UPPDATERADE  

Säsongsbästa- och klubbrekordlistan 
uppdaterade  
2011-09-30 12:19 

Säsongens bästa resultat i DSK till och med 30 september.  
 
Utomhussäsongen 2011 är nu i princip över. Möjligtvis att någon kasttävling återstår. Om det alls 
blir några förändringar i årets säsongsbästalista eller ålderbundna klubbrekord blir de alltså 
marginella. 
Under säsongen har inte mindre än 43 ålderbundna rekord slagits/nyetablerats. 
Här är rekordmakarna: 

• Saga Bolmgren F9 400m. Saga har ett år kvar i klassen och kan alltså ta rekord i F9 även 
utomhussäsongen 2012. 

• Joakim King P11 200m, 600m. 
• Vilma Jonsson F12 200m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 2000m, 200mh, femkamp. Det var för 

övrigt Vilma som tidigare hade F9-rekordet som Saga slog. Det var första gången Vilma blev av 
med ett klubbrekord. 

• Eleonora Olsmats F12 kula 3 kg, diskus, slägga, spjut. 
• Saga Berneryd F12 300mh. 
• Albin Linnér P12 80m. 
• Elias Harryson P12 höjd. 
• Ebba Salén F13 600m. 
• Sebastian Ruthström P14 Diskus, Slägga, Spjut 600g, Spjut 700g, Spjut 800g. 
• Hannes Axell P14 Åttakamp. 
• Ylva Engdahl F15 80mh, 300mh, höjd, stav. 
• Jacob Öman P16 150m, 200m. 
• Malin Lindblom F17 1500m 
• Philip Örnborg P17 1500m 
• Malin Trollsås F18 100m, 200m, 400m, 800m. 
• Anna Silvander F18 300m, 1500m. 
• Samantha Wikmark F19 100m, 150m, 200m. 
• Elina Svensson F19 800m. 



Här är länkar till dokumenten med all statistik: 
Säsongsbästa utomhus 2011 
Klubbrekord åldersbundna utomhus 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / SLUTRAPPORT SVERIGE TOPP-20 2011  

Slutrapport Sverige topp-20 2011  
2011-10-14 21:28 

Fler DSK-are för varje säsong, Sebastian i topp!  

 
Av utomhussäsongen återstår nu bara några enstaka kasttävlingar (mestadels med seniorredskap) 
och en del asfalt- och terränglöpning. Därmed lär DSK:s nuvarande statistikplaceringar stå sig året 
ut. Det är återigen en ny toppnotering vad gäller både antal aktiva och grenresultat sett i ett 20-
årsperspektiv. Allt som allt har nio aktiva sammanlagt 19 grenresultat med på listorna i år. För 
jämförelser med de senaste 10 åren se särskild sammanställning. 

Sebastian Ruthström höll sin förstaplats i stav hela säsongen ut och har även den näst bästa 
placeringen som fyra i slägga. I övrigt är det mycket god spridning i grenar och åldrar. Årets mest 
förekommande gren: 800 m! 

Alla DSK-noteringarna:  

F19 200 m 20 Malin Trollsås -93 25,83

F19 400 m 13= Malin Trollsås -93 59,20 

F19 800 m 13 Malin Trollsås-93 2.20,56

F19 800 m 15 Anna Silvander -93 2.21,03

F19 1500 m 20 Anna Silvander -93 5.01,43 

F19 300 m h 15 Malin Trollsås -93 46,69

F17 1500 m 11 Malin Lindblom -94 5.23,17 

P17 2000 m hi 9 Philip Örnborg -94  6.58,49

P16 400 m 18= Jacob Öman -95 54,67 

F15 300 m h 7 Ylva Engdahl -96 46,72

F15 höjd 9= Ylva Engdahl -96 1,63 

F15 stav 9 Ylva Engdahl -96 2,93 

P14 800 m 15 Gustav Kramnäs -97 2.13,27

P14 höjd 9= Richard Martin -97 1,69

P14 stav 1 Sebastian Ruthström -97 3,40 

P14 kula 12 Sebastian Ruthström -97 11,64 

P14 diskus 8 Sebastian Ruthström -97 37,39

P14 slägga 4 Sebastia Ruthström -97 39,80

P14 spjut 10 Sebastian Ruthström -97  44,62

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / NY SEKTIONSSTYRELSE  

Ny sektionsstyrelse  
2011-11-12 21:29 

Flera nya sektionsstyrelsemedlemmar valdes vid DSK höstmöte 10 november.  
 
Vår tidigare ordförande Håkan Lilja har efter många år vid rodret bett att få bli avlöst. 



Till ny ordförande valdes Olof Engdahl. 

Till nya styrelseledamöter invaldes Thomas Stjerngren och Helena Larson, som härmed hälsas 
välkomna. 

Den nya styrelsens kompletta sammansättning kan du se här. 

Jag vill passa på att tacka Håkan för det mycket omfattande och gedigna arbete han lagt ner för 
DSK friidrott. Det blir en utmaning för oss i den nya styrelsen att försöka fördela alla 
arbetsuppgifter som Håkan med familj har utfört. 

Jag ser mycket fram mot att få representera DSK friidrott i framtiden. Det känns som att komma till 
ett dukat bord, med en verksamhet som sjuder av liv och med god tillströmning av nya atleter, och 
även framgångsrika äldre ungdomar. Vi har aldrig tidigare i DSK's historia haft sådan bredd på 
verksamheten. 

Jag har varit med i verksamheten sedan 2005 då min dotter Ylva, liksom så många andra, fått smak 
för friidrotten på sitt första Danderyds OS. Min relation till DSK är dock betydligt äldre än så då jag 
redan på 70-talet, genom mina bröders friidrottande hade viss kontakt med verksamheten. 

  

Olof Engdahl 

Ordförande 

DSK friidrott 
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• Nyheter från SF  

Klubbmästare 2011  
2011-11-16 21:22 

Se vilka som blev mästare!  
 
Vid julavslutningen 17 december så kommer årets klubbmästare att traditionsenligt tilldelas sina 
plaketter. För de som är nyfikna på vilka mästarna är går det bra att via länken nedan ta reda på 
det. 

DSK Klubbmästare 2011 

För regler kring klubbmästerskapet och tidigare års mästare, se KM-sidan. 
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Tävla i Danmark i sommar!  
2011-11-25 10:53 

Inbjudan till tävling i Köpenhamn 18-19 aug.  



 
Kännedom om vår klubb och våra duktiga atleter har nu uppenbarligen spridit sig även utanför vårt 
land. Beviset på detta är den inbjudan till tävlingen "Sparta Copenhagen Games" som skickats till 
oss. Tävlingen avgörs 18-19 aug och är öppen för deltagare från åtta års ålder och uppåt. Kanske ett 
lämpligt stopp på kommande bilsemester? 

Inbjudan Sparta Copenhagen Games 2012 
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DSK - bättre än någonsin!  
2011-11-29 10:42 

SM-poängen för 2011 sammanräknade. DSK på plats 73 av alla föreningar i Sverige!  

 
Friidrotten är ett eldorado för den statistikintresserade. En av de otaliga listorna räknar ihop 
föreningarnas idrottsliga styrka mätt genom insatserna vid det senaste årets SM-tävlingar utomhus 
för seniorer, juniorer och ungdomar.  

SM-insatserna värderas enligt en poängskala som i princip går ut på att räkna antalet aktiva som tar 
en "poängplats", det vill säga en placering bland de 6 bästa i en SM-gren i åldersklassen. 

Dessa poäng ligger därefter till grund för distriktens rösträtt vid Svenska 
Friidrottsförbundets årsmöte. Dessutom är det förstås en viss prestige föreningarna emellan att nå 
en så hög placering på listan som möjligt. 

När nu SM-poängen för 2011 är sammanräknad kan man konstatera att DSK är på plats 73 bland 
Sveriges alla föreningar, detta är vår bästa placeringar iallafall i modern tid. Totalt tog 161 
föreningar poäng. 

Föreningarnas SM-poäng 2011 

Förra året kom DSK på plats 136, år 2009 och 2008 var vi inte ens med på listan. 

2007 var vi på plats 143, 2006 på plats 122. 

De som svarade för DSK's lyft detta år är: 

F19 

2:a 3x800m Stafett-SM   (Anna Silvander, Elina Svensson, Malin Trollsås) 

5:a svensk stafett 100+200+300+400m Stafett-SM (Elina Svensson, Ylva Engdahl, Anna Silvander, 
Malin Trollsås) 

(poängmässigt räknas dock bara en av stafett-insatserna eftersom man bara får poäng för en stafett-
placering per åldersklass) 

5:a 800m JSM Malin Trollsås  

F15 

5:a Höjdhopp USM Ylva Engdahl 

P17 

4:a 2000mH USM Philip Öhrnborg 
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DSK-historia  
2011-11-29 22:17 

Nu finns lite DSK-historia på hemsidan.  
 
Du hittar den under meny Sektionen/DSK-historia 

NYHETER / SEKTIONSNYHETER / UPPDATERADE INOMHUSREKORD  

Uppdaterade inomhusrekord  
2011-12-12 20:52 

Åtta nya klubbrekord - to be continued....  
 
Nu blir det inga fler inomhustävlingar med deltagare från DSK 2011. 

Även om inomhussäsongens tyngdpunkt ligger på vårterminen, särskilt för seniorerna och de lite 
äldre ungdomarna, så har det redan slagits flera klubbrekord och listan över de ålderbundna 
inomhusrekorden har följdaktligen uppdaterats. 

Gällande klubbrekord inomhus 9-22 år 

De atleter som ligger bakom de åtta nya rekorden är: 

Sebastian Ruthström P15 Kula 4kg 

Joakim King P12 800m 

Vidar Engström P9 Höjd 

Eleonora Olsmats F13 Kula 2kg, Kula 3kg 

Vilma Jonsson F13 800m, 1000m 

Lovisa Ewerblad F9 Kula 2kg 

 

 


