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Ordföranden har ordet 

DSK Friidrottsförening: ”Fortfarande” - den lilla 

klubben med de stora resultaten! 

År 2020 blev Danderyds SK, Stockholmsdi-

striktets bästa friidrottsförening i ålder 15-17 år, 

det är stort, det bästa resultat någonsin i vår 

historia! 

Det har varit ett mycket speciellt friidrottsår både på 

gott och ont. 

Jag vill börja med att hedra minnet av DSKs mest 

trogne supporter Börje Åberg, styrelsemedlem sedan 
1956 och instiftare av Börje Åbergs stipendiefond, 

som avled i december. Börje blev 84 år. 

Börje var DSKs goda minne, välgörare och meste 

supporter. Redan 1956 satte han sig i DSKs styrelse 
och från 1969 fram till 2017 hade han uppdraget 

som Klubbsekreterare. 2017 tog han istället plats i 

DSKs Alliansstyrelse som Arkivarie.  

Under sina dryga 65 år i DSKs ideella tjänst förde 
Börje statistik, samlade in och arkiverade reportage 

om föreningens framgångar och lät många nya i för-

eningen ta del av DSKs långa historia. Börje Åbergs 

Stipendiefond instiftades redan 1998 och har årligen 
delat ut stipendier och även stöttat medlemmar med 

bl a träningsavgifter. Många friidrottare har genom 

åren fått generösa stipendier ur Börjes fond. 

Med Börje försvinner en del av vår historia, även om 
han som ingen annan noggrant dokumenterat och 

arkiverat allt som hänt i DSK. 

Vi kommer att sakna dig och din kunskap, generosi-

tet och stora hjärta för DSK.  

Minnestext av: Jan Berneryd, ordförande DSK Id-

rottsallians 

 

Stort hjärta i DSK 

Det finns många hjältar i vår förening som jag vill 

tacka, alla som på ett beundransvärt och ansvarsfullt 

sätt hållit igång träningsverksamheten, stora och små 

tävlingar (i mån de kunnat genomföras), praktiska 

och administrativa åtaganden, samtal och dialog. Ni 

är hjältarna i DSK friidrottsförening och ni bygger 

rörelsen stark även när våra förutsättningar har varit 

så tuffa. Många delar av övriga friidrottssverige har 

drabbats hårt av pandemin och också vi behöver ar-

beta ambitiöst för att kunna återgå till en stabil verk-

samhetsnivå. Det handlar dels om ekonomiska ersätt-

ningar, men även om att nå rimliga restriktioner för 

alla typer av verksamheter - såväl för friidrottsskolor 

som för tränings- och tävlingsverksamhet. Det soli-

dariska ansvaret inom DSK är grundpelaren i vår 

verksamhet och en av anledningarna till att vi klarat 

pandemikrisen bättre än många andra klubbar, stort 

tack till er alla. Jag vill rikta ett stort tack till alla i 

styrelsen som jobbat hårt för att hålla igång trä-

ningar, dialogen med de aktiva och arbetat i kulis-

serna med både administration och ekonomi, för att 

vi skall ha så hög nivå som möjligt. Det är ett stort 

jobb som gjorts helt ideellt vilket gjort att vi klarat 

oss bra i senaste årets verklighet trots restriktioner 

med att inte få träna i större grupper, inomhus och 

även inställda träningar. Inom DSK Friidrotts led-

ning har påverkansarbetet gentemot offentliga be-

slutsfattare rörande pandemin varit prioriterat. När 

de här orden skrivs kommer nya direktiv i början av 

maj, som dock behöver utvecklas och utvärderas. 

Samtidigt ser vi att stora delar av friidrottens infra-

struktur är påfrestad och många aktiva i vår rörelse 

har haft svårt att hålla motivationen uppe, men tack 

vare gedigna insatser av tränare och ledare har vi 

klarat oss mycket bra som förening.  

Vi kommer även fortsättningsvis behöva arbeta med 

att erbjuda en attraktiv träningsverksamhet för att få 

in fler barn- ungdomar- seniorer och veteraner i vår 

förening. 

Jag såg mycket fram mot friidrottsåret 2020 in-

nan Coronan slog till, men trots pandemin så 

lyckades DSK, under ledning av vår huvudträ-

nare Nil de Oliveira, bärga flera medaljer av 

guld, silver och brons, både individuellt på USM 

och i stafett-SM samt även ett stort antal DM-me-

daljer.  

• DSK är Stockholms bästa friidrottsförening 

2020 för 15-17år! 

• SM Guld och 2 SM Silver i Stafett-SM P17 

och P15 



• DSK är landets nionde bästa ungdomsklubb 

2020 

• DM i stafett i K 4x100m, F17 4x100m, P17 

4x100m och P15 4x80 m 

• USM guld individuellt och ytterligare 7 indi-

viduella silver och bronsmedaljer på USM 

• En fantastisk sammanhållning bland våra tje-

jer o killar i sann DSK-anda. 

Vi är bland Stockholms nära 100 friidrottsföreningar 

(arena och motionslöpning) rankade bland de 10-15 

bästa klubbarna förra året och vi är en förening som 

ger avtryck i distriktet genom det sätt vi jobbar. Tack 

till er alla! Tillsammans bildar vi kraften i vår före-

ning!  

Våra atleter har med hårt arbete nått dessa fram-

gångar under ledning av Nil de Oliveira, legenda-

riske stafettgurun PJ Trollsås, flera olika specialträ-

nare i olika teknikgrenar samt inte minst Ebba Lago-

Lengqvist som håller våra ungdomar friska och hela. 

Jag vill rikta ett tack till Janne som ser till att våra 

träningsgrupper har ledare och träningsytor att vara 

på. Anders och nu Gunnar som sköter om vår eko-

nomi. Lena som bl.a. ansvarar för vår viktiga friid-

rottsskola och Karin som fixat med läger, tävlingsre-

sor och våra kläder. Jag vill även med stolthet nämna 

att DSK med stort arbete från sponsoransvarige Lars 

tecknat avtal med två sponsorer, Eways och Bog-

felts. Detta avtal möjliggör bl.a. fortsatta satsningar 

och förhoppningsvis framgångar kommande år för 

våra satsande elitaktiva. Tack även till gästtränare 

Brett Robinson från Australien som hjälpte oss med 

mental träning vid tre digitala tillfällen i vintras, fan-

tastiskt uppskattat. 

Friidrotten 

Vårt arbete är långsiktigt, men det finns även ut-

rymme för att ta snabba givande beslut. Steg för steg 

bygger vi friidrotten starkare. Varje dag görs gedigna 

insatser. Tillsammans bygger vi en av Danderyds 

främsta föreningar. Inför 2021 står vi väl rustade 

med en stark ekonomi, många föreningar har det 

dessvärre tufft i dessa tider. Friidrotten är en av få id-

rotter som ökar och en anledning till detta är säkert 

på grund av det sätt som vi bedriver vår idrott på i 

dessa tider. 

Som jag skrev förra året så blev det som utlovats en 

ny entré till vår arena och en tillgänglighetsanpass-

ning med en asfalterad gångbana längs 100m lång-

sidan, detta trots de stora ekonomiska nedskärning-

arna i kommunen. Stavhoppsbädden vi köpte in 2019 

är på plats och bädden skyddas också av ett nytt stav-

bäddsgarage. Även en flytt av stavgropen har be-

hövts genomföras p.g.a. att garaget är så stort, även 

det ett tacksamt bidrag från vår kommuns Kultur och 

Fritid som tror väldigt mycket på vår verksamhet och 

de värderingar vi jobbar efter. Fler satsningar och in-

vestering är under planering, bl.a. en ny banbelägg-

ning senast 2023, den nuvarande har funnits i drygt 

10 år och börjar bli sliten. Ytterligare satsningar från 

kommunens sida är att en ljudanläggning nu är på 

plats inför säsongen och till hösten planeras en ny 

belysning på arenan. 

En del utrustning har vi även själva investerat i, bl.a. 

nya startblock för tävling, spjut och nya ribbor till 

våra häckar så att vi kan köra fulla tävlingsheat, tack 

till alla er som hjälpte till att renovera häckarna. 

Vi har sedan förra årsmötet förnyat vår mycket enga-

gerade styrelse något, den är under ständig utveckl-

ing. Jag ser gärna att fler engagerar sig lite eller 

mycket för att säkra DSK’s fortsatta framgångar. För 

de föräldrar och äldre ledare som önskar att engagera 

sig så kan vi alltid ge stöd och erbjuda ledare och/el-

ler tränar utbildningar. 

Vi kommer att ses många gånger igen, någonstans i 

skärningspunkten mellan vardagens slit och dröm-

marna om att förbättra sitt personliga rekord eller 

den sociala gemenskapen och glädjen att vara en i la-

get som gör skillnad i DSK Friidrottsförening. 

Den 19-20 juni är det dags för Danderydsspelen 

och Stafett DM 2021 som vi förhoppningsvis kan 

genomföra på ett säkert sätt. Det är första gången 

Danderydsspelen arrangeras under två dagar då 

denna tävling vuxit så mycket de senaste åren. Vi har 

i och med det kunna återinföra grenar som häck, hin-

der samt nyheten stavhopp på grenprogrammet. En 



två-dagarstävling ger också utrymme för luftigare 

tidsprogram och större säkerhet. 

Den 12-13 september är det ett stort jubileum för 

Danderyds OS som fyller 50 år! Jag hoppas vi kan 

räkna med er hjälp som funktionärer vid dessa vik-

tiga tävlingar. 

Sköt om er och håll er friska, tänk på era medmänni-

skor. 

Väl mött på träning och tävling 

GLÄDJE-SUNDHET-UTVECKLING 

Bosse Wikmark 

Ordförande DSK Friidrottsförening 

  



Verksamhetsberättelse för DSK 

Friidrottsförening 2020 

Föreningsstyrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 

sammansättning: 

Bo Wikmark (Ordförande) 

Jan Berneryd (Vice Ordförande) 

Anders Jonsson (Kassör, del av år) 

Gunnar Lundberg (Kassör, del av år) 

Karin Sundberg (Sekreterare) 

Lars Davidsson 

Lena Törnström 

Ebba Lago-Lengqvist 

Kajsa Edetoft (adjungerad, del av år) 

Nil de Oliveira (adjungerad) - Huvudtränare 

 

Allmänt 

2020 var det fjärde året som en egen förening för Dan-

deryds SK Friidrottsförening, tidigare var vi en sekt-

ion inom Danderyds SK. 

Klubbens verksamhet under större delen av 2020 har 

förstås präglats av Coronapandemin. Året har präglats 

av en stor osäkerhet och ovisshet om arrangemang, 

träningar och tävlingar skulle kunna att genomföras 

eller inte. Inställda arrangemang har också medfört en 

oro för klubbens ekonomi, men trots den stora osäker-

heten så har klubbens huvudsakliga verksamhet, trä-

ningarna kunnat genomföras på ett relativt oförändrat 

sätt.  

Styrelsens har fortsatt att arbeta med strukturera verk-

samheten och också jobbat på att engagera fler tränare 

och föräldrar i olika roller, i och utanför styrelsens ar-

bete. Den goda kontrollen och uppföljningen av våra 

intäkter och kostnader har möjliggjort att vi har kun-

nat att söka och få ersättning för våra inställda och för-

minskade arrangemang, Danderydsspelen, Dande-

ryds-OS samt färre deltagare på sommarfriidrottssko-

lan.  

Styrelsemötena har från mars och framåt genomförts 

digitalt, liksom julavslutningen som också den gjor-

des digitalt i år.   

Arrangemang 

Föreningen har normalt sett två större egna arrange-

mang, Danderydsspelen inkl stafett-DM och Dande-

ryds-OS. Danderydsspelen var vi tvungna att ställa in 

liksom större delen av Danderyds-OS. 

Då Danderydsspelen inkl. stafett-DM ställdes in i maj, 

genomfördes enbart stafett-DM på kvällen den 3 sep-

tember istället. Tävlingen lockade både lag som öns-

kade ett genrep inför Stafett-SM samt veteranlands-

lagslag (M45 och M50) som sprang rekordförsök på 

Svensk stafett. Danderyds Friidrott tog hem 3 medal-

jer; guld till kvinnor 4x100 m, guld till P17 4x100 m 

och brons till P15 4x80 m. Tävlingsledare var Bo 

Wikmark. 

Danderyds-OS genomfördes starkt förminskat genom 

att endast låta lågstadiebarnen respektive mellansta-

diebarnen tävla i stafetterna 4x100 m respektive 

6x200 m. 7 av kommunens skolor var representerade 

på stafetterna, trots att inga andra tävlingar kunde ge-

nomföras traditionsenligt. Tävlingsledare var Bo 

Wikmark. 

Under 2021 fyller Danderyds-OS 50 år och då hoppas 

vi förstås på ett stort deltagande från alla kommunens 

skolor. Vi får fortsätta att marknadsföra Danderyds-

OS under 2021 som det fina och glädjefyllda arrange-

mang det är. 

Aktivitet och rekrytering 

Ett utskick till Danderyd och närliggande områden har 

gjorts under året för att locka fler deltagare till Friid-

rottsskolan.  

2020 hade vi 308 medlemmar per den 31 december, 

det är ökning med 22 medlemmar jämfört med 2019.  

Friidrottsskolan genomfördes i år under tre veckor på 

sommarlovet, två i början och en i slutet. På grund av 

pandemin var det ett maxantal på 43 barn per läger-

vecka och alla veckorna var fulltecknade, totalt 129 

barn deltog. 



Träningsverksamheten 

Danderyds SK Friidrott har under året bedrivit träning 

i sju stycken ordinarie träningsgrupper. Åldersspannet 

för barnen och ungdomarna som deltar i träningen är 

från de yngsta som är 7 år till de äldsta som är i övre 

tonåren.  

Huvudtränare har varit Nil de Oliveira. Nil har fram-

förallt ansvarat för de äldre atleternas (grupp 5) trä-

ningar på tisdagar och lördagar, men han har också 

haft planeringsansvar för helheten. Vi har haft speci-

alträningsgrupper inom höjdhopp, styrketräning, stav-

hopp samt extra kastträningar.  

Danderyds SK Friidrott bedriver sin träning så att 

både killar och tjejer kan träna tillsammans vilket är 

unikt för friidrotten. 

Två träningsläger har planerats och dessvärre har båda 

blivit tvungna att ställas in. Utlandslägret för de äldre 

ungdomarna skulle ha genomförts i Spanien under 

påsken, men den 15 mars kom UDs avrådan för resor 

till Spanien och lägret ställdes in.  

Ålandslägret för de yngre barnen var aldrig aktuellt att 

genomföras p g a pandemin och det traditionella höst-

lägret i november fick också ställas in. 

Under sommaren har klubben erbjudit extraträningar 

då många barn och ungdomar har varit kvar på hem-

maplan under sommarmånaderna.  

Tävlingsverksamheten 

Tävlandet är en viktig del av verksamheten som vi 

försöker uppmuntra till på olika sätt. Föreningen upp-

märksammar inte bara goda resultat vid mästerskap 

utan även sett över hela säsonger. På förbundsårsmö-

tet 2019 togs beslutet att ta fram ett nytt regelverk för 

barntävlingar och detta regelverk trädde i kraft till ut-

omhussäsongen 2020 och det gäller för alla tävlingar 

för barn 11 år och yngre. På grund av denna regeländ-

ring så redovisas inte längre resultat för barn yngre än 

11 år. 

Klubbmästerskap för alla åldrar från 12 år och uppåt 

genomförs med alla resultat utomhus som grund. De 

yngre har egna terminsavslutningar där man tävlar un-

der enklare former.  

Tävlingssäsongen 2020, både inne och ute har präg-

lats starkt av pandemin. Inomhussäsongen 2020 ge-

nomfördes som planerat fram t o m Ungdoms-SM 15-

16 år i Örebro den 7-8 mars. Tävlingar efter det datu-

met ställdes in. Utomhussäsongen genomfördes på ett 

annorlunda sätt med bl a ett nytt koncept som lansera-

des av Svenska Friidrottsförbundet, Veckans Gren. 

Veckans Gren var ett småskaligt sätt att arrangera täv-

lingar på hemmaplan. Danderyds SK anammade kon-

ceptet och genomförde ett antal tävlingar under maj 

och juni. Ett flertal av våra aktiva deltog i tävlingarna 

på hemmaplan, men många aktiva tog också chansen 

att tävla i Veckans Gren tävlingar som andra närlig-

gande klubbar anordnade. De allra flesta stora arena-

tävlingarna ställdes in. 

Årets utomhus USM-tävlingar anpassades efter rå-

dande situation och delades upp så att olika grengrup-

per tävlade på olika platser vid olika tidpunkter, allt 

för att minska trängsel och antalet deltagare. Dessu-

tom begränsades antalet deltagare till de 16 bästa på 

årsbästalistan samt att supportrarna helst inte skulle 

närvara. 

Här nedan redovisas framgångarna vid de största täv-

lingarna och mästerskapstävlingarna. På hemsidan 

går det också att läsa fördjupade reportage från många 

tävlingar samt att det går att hitta statistik där. 

SM i Mångkamp i Sollentuna 

I sitt första individuella SM startade Lucas och Victor 

Törnström i P15-klassen. 

Två spännande tävlingsdagar slutade med succé, en 

fantastisk SILVER-medalj till Victor och en 7-plats 

till Lucas blev det fina resultatet. Både Victor och 

Lucas slog personligt rekord i mångkampen och även 

i flera individuella grenar, Victor slog även nytt 

klubbrekord.  

 

IUSM 15-16 år i Örebro 

Deltagare från Danderyd var i P16 Alexander Davids-

son Eriksson och Erik Skoglund och i P15 Lucas och 

Victor Törnström. 



P16 400 m; Erik Skoglund tog sig till B-final och blev 

total 6:a. Alexander blev total 11:a.  

P15 60 m; Victor Törnström tog sig till A-final och 

kom på en mycket fin 5:e plats. Lucas Törnström tog 

sig till semi och blev total 13:e.  

P15 200 m; Victor Törnström tog ett fantastiskt SM-

SILVER och Lucas Törnström kom 9:a. 

P15 Stav; Victor Törnström kom 6:a och Lucas Törn-

ström 11:a.  

Sammanfattningsvis så gjorde klubben en mycket fin 

IUSM-tävling med ett SM-silver och 3 topp 6-place-

ringar.  

 

USM15 Mångkamp 

Efter en rafflande tight mångkamp så lyckade Victor 

Törnström ta SM-SILVER! Det nya prydliga klubb-

rekordet lyder på 4957 poäng, nära drömgränsen på 

5000 poäng.   

 

USM-JSM Kast 

Victor Törnström överraskade alla, inklusive sig själv 

och kastade över 2 meter längre än vad han tidigare 

gjort och det räckte till en fantastisk BRONS-medalj. 

Nytt klubbrekord på 46,65. Det som gör prestationen 

ännu bättre är ju att man på DaGy inte kan träna kast 

ordentligt eftersom vi inte har någon kastbur. Det är 

nog första gången någon från en klubb utan kastbur 

vinner en medalj på ett SM! 

 

USM Hopp 

DSK ställde upp med två deltagare i stav, Victor och 

Lucas Törnström. Victor tog en finfin 6:e plats och 

Lucas en 10:e plats.  

 

USM Löpning 

Deltagare från Danderyd var i P16 Alexander Davids-

son Eriksson och Erik och Viktor Skoglund och i P15 

Lucas och Victor Törnström. 

Victor Törnström lyckades både ta ett GULD och ett 

SILVER på 300m häck resp 300m. Victor fick gläd-

jande nog sällskap av brorsan Lucas på prispallen i 

300m häck, där han tog ett BRONS. Lucas gjorde 

även ett grymt lopp på 300m som räckte till en 6.e 

plats. 

 

På 800m i P16 var Viktor och Erik Skoglund nära att 

upprepa bedriften från 2019 och ta två medaljer. Efter 

ett fantastiskt lopp tog Viktor SILVER och Erik var 

ytterst nära brons, men det blev till slut en fjärdeplats. 

I samma lopp sprang Alexander Davidsson-Eriksson 

in på en grym 6.e plats. Dagen därpå var det dags för 

400m för P16 och även om killarna sprang bra så 

räckte det inte riktigt ända fram utan Erik blev 4.a och 

Viktor 5.a. Sammanfattningsvis ett fantastiskt SM 

med sammanlagt 4 medaljer och två fjärdeplatser, en 

femteplats och två sjätteplatser. 

 

SM-JSM-USM Stafett 

DSK har en stark stafett-tradition och även 2020 så 

var Stafett-SM ett stort mål för klubben. DSK ställde 

upp med 3 lag, P15 3x800 m, P17 1000 m stafett 

(100m, 200m, 300m, 400m) och 3x800 m. 

Helgen inleddes med försök på 1000 m stafetten och 

laget tog sig enkelt vidare till final. Väl i finalen så 

gjorde killarna ett mycket fint lopp och tog ett SM-

SILVER! Killarna i silverlaget var Markus Brodin, 

Alexander Davidsson-Eriksson, Viktor Skoglund och 

Erik Skoglund. På 3x800 m för P15 så fanns det svaga 

förhoppningar om att kanske kunna knipa ett brons, 

men killarna tog ett övertygande GULD! Guldlaget 

bestod av Noah Busch, Lucas Törnström och Victor 

Törnström. Helgen avslutades med ännu ett SILVER 

till P17-laget 3x800 m. Laget bestod av Erik Skog-

lund, Alexander Davidsson-Eriksson och Viktor 

Skoglund.  

 

Säsongens sista individuella tävling var DM i Hud-

dinge. Många DSK:are tog sista chansen att göra årets 

sista resultat och det resulterade i ett flertal DM-me-

daljer till klubben, både på dam och herrsidan.  

 

Under 2020 så har klubbens 07-08:or tävlat i Stock-

holmskampen, en lagtävling för pojkar och flickor i 

alla friidrottens grenar. Tävlingen består av fyra del-

tävlingar där både prestation och deltagande premie-

ras och man uppmuntras att pröva på nya grenar. 

Stockholmskampens lagledare var Åsa Husberg, Jo-

nas Wessel, Staffan Holzapfel och Malin Bengtström. 

 

 

 



Statistik 

Danderyds SK Friidrott blev 2020, för första gången 

någonsin, Stockholms bästa klubb i klassen P/F15-17. 

I SM-statistiken så har klubben gått från placering 152 

(2018) via 92 (2019) till plats 48 (2020) för samtliga 

grenar och åldrar. Om man enbart tittar på pojkar 15 

är DSK tredje bästa klubb i landet!  

 

Danderyd i april 2020 

 

För Danderyds SK Friidrottsförening styrelse 

 

Karin Sundberg Skoglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

USM Inomhus, Örebro 

P16 400 m  

 Erik Skoglund  6:a 

   

P15 80 m  

 Victor Törnström 5:a 

   

 200m  

 Victor Törnström 2.a 

   

 Stav  

 Victor Törnström 6:a 

   

 Mångkamp  

 Victor Törnström 2:a 

 

 

 USM, Norrköping 

P16 800 m  

 Viktor Skoglund 

Erik Skoglund  

Alexander Davidsson Eriksson 

 

2:a 

4:a 

6:a 

P16 400 m  

 Viktor Skoglund 

Erik Skoglund  

 

5:a 

4:a 

 

   

P15 Diskus  

 Victor Törnström 3:a 

   

 300m  

 Victor Törnström 

Lucas Törnström 

 

2:a 

6:a 

 300m Häck  

 Victor Törnström 

Lucas Törnström 

1:a 

3:a 

   

 Stav  

 Victor Törnström 

 

6:a 

 Mångkamp  

 Victor Törnström 2:a 

 

 

 Stafett SM, Göteborg 

P17 3 x 800m 2:a 

(Erik Skoglund, Alexander Davidsson Eriksson, Viktor Skoglund) 

P17 1000m 2:a 

(Erik Skoglund, Alexander Davidsson Eriksson, Viktor Skoglund, Markus Brodin) 

 

 

P15 3 x 800m 1:a 

(Noah Busch, Lucas Törnström, Victor Törnström) 

SM-året 2020 



 

  



 


