
 

  

 

 Verksamhetsberättelse 
 2018 



Ordföranden har ordet 

Efter ett bra 2018 ser jag fram mot detta 
friidrottsår 2019. 

Det är glädjande att konstatera att DSK 
Friidrottsförening har ett bra verksamhetsår bakom 
sig med fina insatser av våra aktiva och ett 
förbättrat ekonomiskt resultat jämfört med 2017. 
Samtidigt är det min känsla att det finns mycket kvar 
att utveckla och göra ännu bättre. Saker som vi 
arbetat med inom DSK kommer att bära frukt nu 
under 2019. Vi får aldrig ge oss och måste ha en 
uthållighet i arbetet med att flytta fram våra 
positioner på olika plan.                                                                             

Vår idrott är i stora delar helt ideell. Alla eldsjälar 
som ställer upp är värda all uppskattning och att 
känna en samhörighet och gemenskap i 
friidrottsfamiljen är av stor betydelse. Försök ge en 
extra klapp på axeln till er själva och våra ledare 
som ställer upp så lojalt år efter år!                             
Tillsammans bildar alla krafter vår Förening! 

Friidrotten är mångfacetterad                                                                                                                          
Vårt arbete är långsiktigt men även med utrymme 
för att ta snabba givande beslut. Steg för steg 
bygger vi friidrotten starkare.  

Hårt arbete är enda vägen till konkreta resultat. 
Varje dag görs gedigna insatser. Det kan vara ännu 
en träningskväll på DAGY, en tävling på en stor 
friidrottsarena, en utbildningshelg eller ett 
styrelsemöte i vår förening. Eller att vi arbetar med 
underhåll av måltornet eller genomför en kurs om 
funktionärskap och regelfrågor.   

 

 

 

 

 

Tillsammans bygger vi en av Danderyds främsta 
föreningar. Vi kommer att ses många gånger igen, 
någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit 
och drömmarna om att förbättra sitt personliga 
rekord eller den sociala gemenskapen och glädjen 
att vara en i laget som gör skillnad i DSK 
Friidrottsförening. 

Väl mött på träning och tävling 

GLÄDJE-SUNDHET-UTVECKLING 

Bosse Wikmark                                                                                                                
Ordförande DSK Friidrottsförening 

 

 

  



Verksamhetsberättelse för DSK 
Friidrottsförening 2018 

Föreningsstyrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 
sammansättning: 

Bo Wikmark (ordförande) 
Johan Brodin 
Karin Sundberg (adjungerad) 

Anders Jonsson 
Ludwig Jonsson  
Jan Berneryd 
Annika Ewerblad (avgått under året) 
Lena Törnström 
Lars Davidsson 
Nil de Oliveira (adjungerad) 

 

Allmänt 

Detta har varit Danderyds SK Friidrottsförening andra 
hela år som egen förening, tidigare var vi en egen 
sektion i Danderyds SK.  

Styrelsens grundläggande arbete under 
verksamhetsåret har varit att etablera nya 
arbetsformer, få på plats styrning och uppföljning av 
ekonomin samt hantering av medlemmarna.  

Att rekrytera en ny huvudtränare efter avgående Per-
Jonas Trollsås har varit en stor uppgift.  

Arrangemang 

Föreningen har genomfört tre egna större 
tävlingsarrangemang: Danderydsloppet, Danderyds 
Ungdomsspel och Danderyds OS. Tävlingsledare var 
Mats Sjöstedt (Danderydsloppet) och Bo Wikmark 
(övriga två). 

Danderydsloppet genomfördes den 1 maj med den 
nya bandragningen samt åter igen chip-tidtagning. 
Totalt 306 löpare deltog, sämre än 2017 då 378 
sprang. Förklaringar till detta kan vara loppets 
veckodag samt dåligt väder på tävlingsdagen. Rent 

sportsligt fanns det mycket att glädjas över. Många 
duktiga löpare väljer att ställa upp i Danderydsloppet, 
kanske är det de fina pokalerna som lockar. I mest 
prestigefulla klasserna 10km tävling kom båda 
vinnarna från IFK Lidingö Hector Haines samt 
Rebecka Öberg. 

Danderyds ungdomsspel genomfördes den 13 maj. 
Detta år var vädergudarna med oss och årets tävling 
befäste tävlingens rykte som ett mycket proffsigt och 
trevligt arrangemang. Vi klarade av de 430 atleterna 
och deras 1.047 starter på ett i huvudsak galant sätt. 
Tyvärr, till stor del beroende på olika problem i 
samband med hinderloppen kom vi efter i tidsschemat 
men vi plckade in tid på den sena eftermiddagen och 
kunde avsluta tävlingen strax efter 19.00. Tävlingarna 
höll även mycket hög klass då det bland annat slogs 
åtta nya tävlingsrekord, bland annat 10,88 på Män 
100m. 

Danderyds OS arrangerades den 8-9 september, nu för 
fyrtiosjunde året i följd. På Danderyds OS får alla barn 
(med Danderyds-anknytning) i åldern 8-12 år som vill 
vara med och pröva på friidrott i tävlingsform. Med 
ett bra väder under två dagar blev årets tävling 
minnesvärd med många upplevelser och bra 
prestationer. En otroligt positiv stämning präglade 
tävlingen där många skolbarn gjorde sin 
friidrottsdebut. Många föräldrar fanns på plats för att 
heja på alla tävlande barn. 

Genom ett mer aktivt marknadsföringsarbete mot 
kommunens skolor lyckades vi även vända trenden 
med minskat antal deltagande barn. Totalt var det i år 
417 deltagande barn (2017 var det 397). 

Den skola som hade störst andel deltagande elever, 
Ösbyskolan, nådde hela 73%.  Ett tävlingsrekord 
noterades också, det var Hanwen Dong -10 från 
British International som sprang 60m på 9,45.  

Aktivitet och rekrytering 

Danderyds SK Friidrott jobbar på att få fler atleter i 
träning för såväl unga som gamla, vår 
veteranverksamhet ökar men vi har problem att 
behålla de yngre atleterna kvar i klubben.  



Vi har arbetat på ett utskick i Danderyds Kommun för 
att kunna öka antalet atleter i klubben. 

Danderyds SK Friidrott har bedrivit träning i sju 
stycken grupper under året. 

Danderyds SK bedriver sin träning så att både killar 
och tjejer kan träna tillsammans vilket är unikt för 
Friidrotten. 

2018 hade vi 251 medlemmar och av dessa bodde 
202 i Danderyd. 

Friidrottsskolan genomförde även i år den sista hela 
veckan på sommarlovet kompletterades i år med en 
lägervecka även den första veckan. 

Våra träningsmöjligheter kommer att förbättras 
avsevärt genom att vi kan börja träna i Sollentuna 
hallen från 2019. 

Träningsverksamheten 

Efter det att Per-Jonas Trollsås efter sexton (16!) år 
som huvudtränare tackade för sig i december 2017 så 
rekryterades Nil de Oliveira från och med februari. 
Nil, med en fantastisk egen karriär med bland annat 
13 individuella SM-guld, tar nu huvudansvaret för vår 
träningsverksamhet och kommer själv att leda 
tisdags- och lördagsträningarna. 

Vi har fortsatt med specialträningsgrupper för 
höjdhoppare, dessa grupper har tränats av Andreas 
Henriksson. Träningar har bedrivits varannan vecka.  

Antalet genomförda träningsläger har varit tre. Det 
veckolånga Påsklovslägret för de äldre ungdomarna 
(14 år och uppåt) gick detta år till Spanien. Nil och 
Elisabeth Brodin var huvudansvariga tillsammans 
med tränarna Ylva Engdahl och Malin Trollsås.. De 
båda helglägren gick till: Åland i maj respektive till 
Gävle i november. Ludwig Jonsson höll i trådarna på 
våren och Lena Törnström och Lars Davidsson på 
hösten. 

Tävlingsverksamheten 

Tävlandet är en viktig del av verksamheten som vi 
försöker uppmuntra till på olika sätt. Föreningen 

uppmärksammar inte bara goda resultat vid 
mästerskap utan även sett över hela säsonger. 
Klubbmästerskap för alla åldrar från 10 år och uppåt 
genomförs med alla resultat utomhus som grund. De 
yngre har egna terminsavslutningar där man tävlar 
under enklare former. På vår hemsida kan man till 
exempel läsa om de drygt 30 tävlingar under 
utomhussäsongen där DSK fanns representerade. Här 
finns även sammanställningar över klubbrekord och 
årsstatistik som hålls levande. 

Vid Svealandsmästerskapen inomhus i Karlstad hade 
inte mindre än fem DSK-are tagits ut tuill stadslaget – 
Erik och Viktor Skoglund samt  Alexander Ludwigs  
i P14, samt Victor och Lucas Törnström i P13. Som 
en extra bonus vann Viktor silver på 1000m och 
Alexander brons i höjd. 

På Turebergsstafetten tog våra killar brons i P15-
stafetten trots att alla våra löpare har ett eller två år 
kvar i klassen. 

Silver och pers med 4 sekunder på P14 800m för 
Viktor Skoglund på Världsungdomsspelen på Ullevi i 
Göteborg! Även brorsan Erik satte pers med 2 
sekunder och kom 6:a. Strålande insats i nordens 
största ungdomstävling! Viktors nya pers 2.09,97. 

Årets Svealandsmästerskap utomhus avgjordes i 
Tyresö och de fyra DSK-are som tagits ut; Erik och 
Viktor Skoglund samt Lucas och Victor Törnström, 
gjorde många fina resultat och lyckades till och med 
få kliva upp på prispallen! 

Tävlingsåret 2018 avslutades traditionellt med den 
gemensamma tävlingsresan till Göteborg och den 
stora tävlingen Julklappsjakten. Denna gång gick allt 
väl (2015 stoppades vårt tåg av stormen Gudrun) och 
många DSK-are lyckades ta medalj och alla gjorde 
fina insatser. 

Danderyd i mars 2019 

För Danderyds SK Friidrottsförening styrelse 

 

Ludwig Jonsson 



  



Revisionsberättelse 

Jag har granskat det förenklade årsbokslutet och 
bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Danderyds SK Friidrottsförening för 
verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31. 

Intäkter och kostnader samt bankkonton, övriga 
tillgångar och skulder har kontrollerats. Jag har 
även granskat protokoll över styrelsens 
sammanträden. De i årsredovisningen intagna 
resultat- och balansräkningarna överensstämmer 
med granskad bokföring. Granskningen har 
utförts enligt god redovisningssed. 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i 
övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke 
anledning till anmärkning. Därför föreslår jag 
årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

Danderyd 2019-04-01 

 

 

Ulrika Bolmgren 

 

 
 


