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Duktig arrangör och dito atleter!
Bilden ovan. Vera och Ella lade tillsammans med Olivia från Sickla beslag på F9-pokalerna!
Som arrangörer kan vi lägga ytterligare ett lyckat Danderydslopp till handlingarna. Tack alla DSKföräldrar och -aktiva som med debuterande tävlingsledaren Thomas Stjerngren i spetsen som fixade
detta så bra! Fler deltagare ställde upp än förra året även om vi inte riktigt nådde upp till
rekordsiffrorna från 2013.
Tyvärr inträffade två tråkiga incidenter. En ung deltagare drabbades av en allergichock under loppet
och fick åka ambulans till sjukhuset och stanna där över natten för observation. Dessutom cyklade
vår förcyklist på 10km Robert Thorstenson omkull och bröt nyckelbenet samt ådrog sig sprickor på
revbenen.
Här var det på sätt och vis "tur i oturen" att det var kommunens egen son Wille Levay som känner till
banan som då ledde, och sedermera vann, loppet.
På det hela taget var det förstås allt roligt och positivt som dominerade: ungdomarnas löpglädje,
det relativt fina vädret, de imponerande pokalerna, vår fantastiske speaker Robert Levay,
Danderydsvallens nya fräscha lokaler, motionärernas goda humör och elitlöparnas prestationer med
mera.
Många DSK-löpare passade på att kämpa sig runt Nora träsk (eller Nora fågelsjö som husmäklarna
föredrar att kalla den) både en och två varv eller längs Edsviken.
Våra atleter tog hem inte mindre än 13 pokaler, inte dåligt i den tuffa konkurrensen där det vimlade
av Lidingöloppssegrare i startlistorna.
Vilma med fantastiska åtta raka segrar (första segern 2007 i Flickor 8!) fick nu för första gången se
sig besegrad.
Det är givetvis också väldigt inspirerande att så duktiga löpare som Spårvägens Wille Levay, femte
bästa europé på senaste junior-VM i terränglöpning, och Hässelbys Josephine Ambjörnsson vinnare

av Barcelona Marathon 2011 väljer att komma och springa på vår tävling - det måste betyda att vi
gör något rätt iallafall.
Läs för övrigt Josephines upplevelser om loppet här:
http://lillakenyanen.blogspot.se/2015/05/mosad-och-ond-kropp-men-en-skon-kansla.html
Traditionellt belönades förstås alla löpare som tog sig i mål med den mytomspunna
Danderydsloppsmuggen. Josephine verkar nöjd med sin:
http://lillakenyanen.blogspot.se/2015/05/bra-mandagsmugg.html

Prisutdelning för Pojkar 10 där både Victor och Lucas var med.

Saga suverän förcyklist!

Full fart just efter start för Flickor/Pojkar 10!

Markus och Viktor väntar på sina pokaler i Pojkar 11.

Medaljtrion från Flickor 11 där Caroline kom tvåa.

Vår tävling var ett tag huvudnyhet på springlfa.se!

DSK-pallplatser:
Theodor Gilstring -03
Silver P12 2km 7.25,5
Markus Brodin -04
Guld P11 2km 7.25,8
Viktor Skoglund -04
Brons P11 2km 7.46,3
Lucas Törnström -05
Guld P10 2km 7.56,1
Victor Törnström -05
Brons P10 2km 8.05,0
Philip Persson -07
Silver P8 1km 4,59
Vilma Jonsson -99
Silver K Motion 5km 20.01,8
Carolina Larson -02
Brons F13 2km 7.25,5

Rebecka Roslund -03
Guld F12 2km 8.09,5
Josephine Holmberg -03
Brons F12 2km 8.41,8
Caroline Åhlberg -04
Silver F11 2km 8.18,5
Ella Axelson -06
Guld F9 1km 4.42,5
Vera Millbourn -06
Silver F9 1km 4.49,0
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Turebergsstafetten, Sollentuna 9/5 2015
2015-05-11 18:54

Guld, silver och dubbla brons!
Denna notis kommer förhoppningsvis att kompletteras med bilder på tjejerna också!
Bilden ovan. Killarna födda -04 som tog hem P11-klassen!
Även i år gjorde vi en storstilad insats på traditionsrika Turebergs-stafetten! Förra årets tre silver
och ett brons blev i år ett guld, ett silver och två brons.
Vi hade två lag med i P11-klassen, ett med 04-or och ett med 05-or. 04-orna på de tre inledande
sträckorna Alexander, Gustav och Erik var alla snabbast på sina respektive sträckor så Viktor och
Johan som därefter tog vid kunde bevaka ledningen för att slutligen föra laget till en seger på dryga
hundra meter.

Desto mer dramatik för 05-laget som fick fightas hårt med Lidingös två lag. På sista sträckan
lyckades Jacob föra upp laget till en andra plats och vilda glädjescener utspelades!
Våra tjejer var också fantastiskt duktiga. F11-laget som enligt uppgift var väldigt nervösa innan
start gjorde en mycket stabil insats och tog en tredjeplats av inte mindre än tjugo
startande lag! Extra plus för Caroline som visade att hon konserverat den fina formen från
Danderydsloppet när hon förde upp laget till en tredjeplats på den fjärde sträckan. Vad var ni
nervösa för innan, tjejer? Ni äger ju!
De ett och två år äldre tjejerna i F13-klassen ville inte vara sämre och vann också ett brons. Extra
kul är det att Saga kan vara med och tävla igen efter sin långa skadeperiod.
Vårt Flickor 15-lag kämpade också suveränt och blev sexa i sin klass. Vi har ju inte så många tjejer
födda -00 i klubben så nästan hela laget kan även vara med nästa år.
Alla dessa fina insatser gjorde att vi kom på fjärde plats i klubbtävlingen med bland annat
storklubbar som Hammarby, Spårvägen och Hässelby bakom oss.

Ett blått hav på P11-prispallen där kompisarna från Lidingö tog tredjeplatsen.

Stora delar av våra duktiga stafett-killar!

DSK-lagen
Guld Pojkar 11
Alexander Davidsson Eriksson, Gustav ihse, Erik Skoglund, Viktor Skoglund och Johan Rosenbaum
Silver Pojkar 11
Vincent Larson, Victor Törnström, Casper Caap, Lucas Törnström och Jacob Wieslander Örnfeldt

Sexa Flickor 15
Carolina Larson, Clara Saks, Caroline Olsmats, Signe Printz och Jeanne Lindestam
Brons Flickor 13
Saga Bolmgren, Ebba Turén, Lovisa Ewerblad, Carolina Larson och Hanna Bäckman
Brons Flickor 11
Alexandra Frumerie, Celine de Champs, Josephine Lindestam, Caroline Åhlberg och Frida Bäckman
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Danderyds Ungdomsspel 10/5 2015
2015-05-14 10:44

Kallt och regnigt men trevligt och roligt!
Bilden ovan. Alexander, Erik och Markus lade beslag på pallplatserna på 60m för Pojkar 11.
Årets upplaga av Danderyds Ungdomsspel var helt OK men bjöd inte på det gassande solskensväder
som vi haft iallafall de tre föregående åren. Vädret kan vi naturligtvis inte påverka men det går inte
att komma ifrån att det till stor del styr helhetsintrycket.
Positivt är att tävlingen växer, i år hade vi över 1.000 föranmälda starter och särskilt på seniorsidan
känns det som om vi lockar allt fler kvalificerade deltagare, i år i synnerhet på medeldistans. På
herrarnas 800m fick vi även se något nytt för vår tävling, något som annars bara brukar vara
förbehållet för de riktigt stora friidrottsgalorna - en hare! Kanske tävlingens största nyhet sedan
glassförsäljningen introducerades 2013. Tack Albin Johansson som efter han klivit av fick se
uppsalalöparen Björn Seifert segra på 1.55,50, nytt tävlingsrekord!
Stort tack även till alla våra funktionärer, främst föräldrar till DSK-atleter, som alls gör detta
arrangemang möjligt och därigenom skapar ekonomiskt utrymme för exempelvis träningsläger och
tävlingsanmälningar utan att vi tvingas till försäljning av tulpaner, bingolotter, salamikorvar eller
dylikt.
Hur gick själva tävlandet då, kanske ni undrar?

Jo, med så många fantastiska ungar som vi har i vår verksamhet kan det ju bara gå på ett sätt;
jättebra!
Många unga atleter gjorde sin första friidrottstävling förutom Danderyds-OS och visade härliga
kämpatakter, andra mer rutinerade visade att vinterns/vårens idoga tränande gett resultat när nya
personliga rekord slogs.
I sammanställning nedan under alla bilder kan ni se alla DSK-are som fick kliva upp på pallen. Det är
imponerande många med tanke på hur konkurrensen ser ut.
Notera att Philip och Hanna slog säsongens första klubbrekord på sina respektive sprintdistanser.
Till Alexander Davidsson Eriksson och Måns Backman som gjorde sin första arenatävling
representerades DSK säger vi ett extra grattis till DUSP-medaljerna och välkomna till vår förening.
Extra roligt är det förstås även när andra än de "vanliga" lyckas och kanske till och med får vinna en
medalj. Isak Lanneborns och Sophie Okejemes silvermedaljer räknar jag till denna kategorin. För om
man väljer att tävla i friidrott så är det som i reklamen för Trisslotter - plötsligt händer det!

Josephine, Lovisa och Alexandra gjorde inte bara fina tävlingsinsatser utan såg även till att styra
upp prisutdelningarna.

Återväxten på funktionärssidan ser god ut. Johan, Alexander och Markus borde kunna hålla på ända
tills Danderyds Ungdomsspel 2075, minst!

Härligt att se Saga tillbaka på tävlingsbanorna efter lång tids frånvaro på grund av skada. Comebacken kunde inte ha slutat bättre - det blev guld på 600m!

Sophie gjorde nog sitt livs bästa tävling när hon kom delad tvåa på 60m, tiden fina 9,20!

Victor och Lucas ställde upp i många grenar och tog flera medaljer, här på 600m blev det en
dubbelseger.

Alexandra delar ut guldmedaljen till klubbkompisen Victor som vann P10 Längd. I bakgrunden
skymtar den allestädes närvarande tävlingsledaren Per-Jonas Trollsås.

Även på P11 600m blev det DSK-dubbelseger genom Alexander och Markus. Vilken härlig debut i
DSK-tröjan för Alexander (om vi inte räknar Turebergsstafetten)!
Pallplatser
Valentin Strohkirch -99
Silver P17 100m 12,23
Brons P17 200m 25,38
Arvid Friberg -99
Silver P17 200m 24,88
Philip Ludwigs -00
Silver P15 80m 9,78 - klubbrekord P15!
Guld P15 Längd 5,44
Måns Backman -03
Brons P12 600m 1.57,19
Erik Skoglund -04
Guld P11 60m 8,91
Alexander Ludwigs -04
Silver P11 60m 8,92

Guld P11 Höjd 1,38
Silver P11 Längd 4,26
Markus Brodin -04
Brons P11 60m 8,97
Guld P11 600m 1.51,15
Guld P11 Kula 8,20
Alexander Davidsson Eriksson -04
Silver P11 600m 1.54,55
Johan Rosenbaum -04
Guld P11 Längd 4,37
Victor Törnström -05
Silver P10 60m 9,52
Silver P10 600m 1.59,34
Guld P10 Längd 3,94
Lucas Törnström -05
Brons P10 60m 9,57
Guld P10 600m 1.58,51
Brons P10 Kula 6,55
Isak Lanneborn -05
Silver P10 Kula 6,57
Jeanne Lindestam -01
Brons F15 Höjd 1,45
Hanna Bäckman -02
Silver F13 60m 8,70 - klubbrekord F13!
Brons F13 Längd 4,60
Carolina Larson -02
Silver F13 600m 1.51,07
Saga Bolmgren -03
Guld F12 600m 1.52,03
Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Höjd 1,38
Guld F12 Kula 9,65
Sophie Okejeme -04

Silver F11 60m 9,20
Ella Axelson -06
Silver F9 60m 9,94
Brons F9 Längd 3,46
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Stafett-SM, Sollentuna 16-17/5 2015
2015-05-17 20:02

Bra kämpat av våra unga P17-grabbar!
Bilden ovan. DSK's SM-stafettlöpare anno 2015 fr v Arvid Friberg, Valentin Strohkirch, Fredrik
Hammarbäck, Philip Ludwigs och Nils Jonsson. Fotograf tillika lagledare Per-Jonas Trollsås.
Årets Stafett-SM hade lockat 42 olika klubbar som tillsammans anmält 287 lag till de 30 olika
grenarna. Vår fantastiska klubb hade tagit medalj på Stafett-SM fyra år i rad men nu lyckades vi
tyvärr inte förlänga den sviten.
I år ställde vi bara upp i P17-klassen. På lördagen stod svensk stafett (100-200-300-400m) på
programmet. Här sprang Fredrik (för första gången i spikskor), Philip, Nils och Arvid. Laget kom
femma i sitt heat på tiden 2.09,41. Alla sprang på toppen av sin förmåga med ett extra plus för
Arvid som avverkade sina 400m på låga 53 sekunder. Tre av de fyra i laget är födda 99/00, d v s får
vara med i P17-klassen även nästa år då Stafett-SM avgörs på Stockholms Stadion. Då måste målet
vara att gå till final, något man nu var ungefär 2,5 sekunder ifrån.
På söndagen vräkte regnet ner. Vätan (eller vad det nu var) gjorde att det blev tekniska
problem med starten så man led verkligen med pojkarna, däribland Fredrik, Philip, Valle och
Arvid, som skulle springa 4x100m och fick stå länge länge ute i spöregnet. Tyvärr misslyckades
växeln mellan Valle och Arvid och snippp, snapp, snut så var Stafett-SM för DSK slut.
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Mälaröspelen, Ekerö 23/5
2015-05-26 17:08

Dubbla tävlingsrekord för Lovisa!
I helgen gick årets upplaga av Mälaröspelen av stapeln på Ekerö och från klubben var det Lovisa
Ewerblad som i sin blåa tävlingsdress representerade DSKs färger.
Lovisa ställde upp i sina två paradgrenar Höjd och Kula och det resulterade i två gyllene medaljer.
Den längsta kulstöten mätte hela 10,48 och var en fin putsning av det nyligen satta personliga
rekordet samt även tävlingsrekord med 73 cm.
På grund av en överansträngning i vänstra låret så har det varit lite lugnare med höjdträningen den
senaste månaden men Lovisa gick felfritt upp till 1,41 där hon bestämde sig för att spara på kroppen
och avslutade tävlingen. Resultatet räckte ändå till både guld och tävlingsrekord.
Efteråt blev det firande med glass då höjdmedaljen även var hennes 150:e friidrottsmedalj sedan
debuten på Danderyds OS 2011.
Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Kula 10,48 - tävlingsrekord
Guld F12 Höjd 1,41 – tävlingsrekord
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SAYO, Sollentuna 5-7/6 2015
2015-06-06 19:03

Tre klubbrekord, många medaljer och ännu fler personliga rekord!
Bilden ovan. Lovisa och Nils gjorde båda mycket fina insatser i helgens tävlingar. Nils slog två pers
och vann ett brons, Lovisa slog ett pers, två klubbrekord och tog tre guld!
SAYO ska uttydas Sollentuna Athletic Youth Open och är en anrik friidrottstävling som i år avgjordes
för 26:e gången på Sollentunavallens linblåa banor.
Största delen av tiden var det lite kallt och ruggigt väder men som tur var värmde alla de
utmärkta prestationer som våra duktiga DSK-ungdomar gjorde.
Våra äldsta atleter var Saga Berneryd och Arvid "Bobby" Friberg. Saga gjorde en stabil
säsongspremiär och Arvid var bara två hundradelar från P16-klubbrekordet på 200m. Arvids tid
24,13.
Nils Jonsson gjorde särskilt ett mycket bra 800m-lopp där han trots en hård öppning lyckades bita i
och hålla farten uppe. När Sverigestatistiken snart uppdateras även för ungdomarna ska det bli
spännande att se var de 2.09,47 placerar honom.
Jeanne Lindestam blev femma i höjdhoppet och satte pers på 300m (det sistnämnda kanske inte var
så svårt eftersom det var första gången hon sprang den sträckan!). Lillasyster Josephine satte
personligt rekord på 60m.
Frida Bäckman vann sitt försöksheat på 60m.
Emilia Larson gjorde ett bra 800m-lopp i trakterna av det personliga rekordet.
Carolina Larson kämpade sig in på en åttondeplats i blåsten på 2000m i ett bra startfält där alla
medtävlare var antingen ett eller två år äldre.
Både Saga Bolmgren och Ebba Turén satte nya prydliga personliga rekord på 600m.
Våra pojkar -04 ägde P11-klassen där Markus Brodin, Johan Rosenbaum, Alexander Ludwigs och Erik
Skoglund lade beslag på inte mindre än tre guld, tre silver och ett brons. Kan det ha varit ett
resultat av träningslägret på Åland i förra veckan månne?

Värt att notera var det mindre kaos som utbröt när det blev krock i tidsschemat för P11 höjd och
60m-finalen. Här agerade grenledarna för respektive gren egoistiskt och utan tanke på att lösa den
uppkomna situationen på ett smidigt sätt för de tävlande barnen. Med risk för att framstå som
präktig måste jag ändå påstå att en sådan "konflikt" inte skulle kunna hända på ett DSKarrangemang där funktionärerna verkligen jobbar som ett lag med de tävlandes perspektiv i fokus.
Lovisa Ewerblad lämnade SAYO obesgrad efter vinster i såväl höjd, kula som spjut. Spjutresultatet
24,71 och 1,50 i höjd innebar även nya klubbrekord.
Victor och Lucas Törnström tävlade mest med äldre killar men det gick bra det med även om det var
lite nervöst, det gav hur som helst fyra nya pers och mycket erfarenhet. När de tävlade i längd mot
jämngamla var det bara sju deltagare men Victor och Lucas taggade ändå till och hade nästan en
intern "familjetävling" där ledningen växlade för varje hopp. I slutändan vann Victor på nya fina
personliga rekordet 4,22 och Lucas slutade 2:a med 4,10 efter att ha gjort sina två första 4metershopp.
Helgens yngsta DSK-are Ella Axelson lämnade Sollentunavallen med två ståtliga glaspriser. På
lördagen sprang Ella snabbt i försöken på F9 60m, 9,54, och sedan supersnabbt i finalen, 9,34. I
finalen blåste det dock för mycket medvind för att Ellas tid ska kunna räknas som nytt DSK-rekord
men lyckligtvis för Ella så räckte försökstiden till ett med Saga Bolmgren delat 60m-rekord.
På söndagen var det dags att springa tio gånger så långt. Ella hade uppenbarligen inte slarvat med
kost eller nattsömn för här blev det pers igen, med inte mindre än 15 sekunder! Tiden 1.58,00 var
ingen av de andra tjugonio deltagande tjejerna i närheten av!

Alexander och Johan på bra humör efter att blivit etta och tvåa i längd.

Alexander och Erik på pallen efter 60m-finalen tillsammans med Turebergs Elias Engström. Både
Alexander och Erik sprang snabbare än klubbrekordet men medvinden var hela 4,4m/s!

Ella på pallen efter sitt makalösa 600m-lopp.

Både Victor och Lucas slog personliga rekord i längdhoppstävlingen!
Friidrottsföräldrar, skicka gärna in bilder (till ludwig.jonsson@ericsson.com) på era barn från
tävlingarna så hamnar de i notiser som denna. Nu blir det ofta samma ansikten men det är alltså
mycket för att det är samma föräldrar som skickar in.
Pallplatser och klubbrekord
Nils Jonsson -00
Brons P15 800m 2.09,47
Alexander Ludwigs -04
Silver P11 60m 8,60w
Silver P11 Höjd 1,37
Guld P11 Längd 4,21
Erik Skoglund -04
Brons P11 60m 8,65w
Johan Rosenbaum -04
Guld P11 Kula 10,04
Silver P11 Längd 4,17
Markus Brodin -04
Guld P11 600m 1.50,24
Victor Törnström -05
Guld P10 Längd 4,22
Lucas Törnström -05
Silver P10 Längd 4,10
Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Höjd 1,50 - klubbrekord F12!
Guld F12 Kula 10,09
Guld F12 Spjut 24,71 - klubbrekord F12!
Ella Axelson -06
Brons F9 60m 9,54 - klubbrekord F9!
(9,43w i finalen!)
Guld F9 600m 1.58,00
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Tyresö Ungdoms och Veteranspel 6/6 2015
2015-06-14 10:12

Veteraner firar nationaldagen!
Bilden ovan. Anders, Spårvägens Björn Bamane och Lidingös Dick Levin - medaljörerna i herrar
längd.
En liten men naggande god DSK-trupp bestående företrädesvis av veteraner ställde upp i Tyresö
Ungdoms och Veteranspel.
Tävlingen arrangerades på ett bra sätt av Tyresö Friidrottsklubb på Trollbäckens IP och för våra
veteraner Ulrika och Anders blev det såväl medaljer, personliga rekord som klubbrekord. Bra jobbat
- ni visar på ett föredömligt sätt att man kan utvecklas som friidrottare även som 40-plussare!
Pallplatser och klubbrekord
Ulrika Evjen -74
Guld K40 Kula 9,65
Silver K Längd 4,53
Femma K40 100m 13,86 - klubbrekord K40!
Anders Bäckman -71
Silver M Längd 5,45 - klubbrekord M40!
Silver M Spjut 45,16 - klubbrekord M40!
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Huddingespelen 12-14/6 2015
2015-06-14 10:39

Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i DSK-linne!
Bilden ovan. Hmm...i vilken klubb finns de coolaste friidrottstjejerna? Jeanne (eller Jenny som hon
fick heta på höjdprisutdelningen), Ebba och Carolina trivdes i solskenet på Källbrinks idrottsplats.
Har man varit med några år tycker man sig skönja ett mönster för vilka tävlingar/arenor som
generellt sett har bra väder respektive motsatsen. Några exempel: Danderyds Ungdomsspel/DaGy,
Tyresö Ungdomsspel/Trollbäckens IP - strålande sol, Täby Open/Tibblevallen,
Världsungdomsspelen/Ullevi - ta med regnkläder!
På Huddingespelen är det nästan alltid fint, förra året var det till exempel så varmt att ett
gummidäck på en vagn med häckar som stod inne på idrottsplatsen exploderade! I år var det också
soligt och varmt men de som var riktigt heta var alla DSK-atleter!
Mycket tack vare lite extra marknadsföring av Johan Brodin hade vi ganska många på plats, från
sjuåringar till veteraner (även om vi har ett åldersglapp på tjugo år mellan äldsta ungdomen och
yngsta veteranen).
De flesta var vana tävlingsdeltagare men för vissa innebar Huddingespelen tävlingsdebut iallafall om
man räknar bort Danderyds-OS. Med det stora grenprogram som Huddingespelen bjuder på har nu
flera DSK-are personliga rekord i nya grenar som kan fungera som en "morot" för kommande träning
och skulle man sedan inte slå sitt personliga rekord kan man alltid hugga till med en gammal
fotbollstränares bevingade ord efter en cup-förlust "Det har varit en morot för oss alla men nu har
den släckts".
Som åskådare var det roligt att se alla veteraner och ungdomar i de snygga DSK-tävlingskläderna.
Alla kämpade på och gjorde sitt bästa, det var härligt att se! Vissa lyckades till och med så bra att
de slog klubbrekord och/eller fick medalj, dessa listas under fotona nedan.
På lördagen bjöds på en bonus i form av stafetter med Sveriges bästa veteraner. Särskilt M35-laget
med legendarer som Robert Kronberg och Mattias Sunneborn imponerade, de sprang 4 x 100m på
42,82 vilket är nytt nordiskt rekord!

Till kommande tävlingar ska vi försöka få med våra flaggor så det blir tydligare var vi har vår bas, Då
kan vi bli ännu duktigare på att stötta och heja på varandra för ju mer vi är tillsammans, ju gladare
vi blir är, fastän grammatiskt tveksamt, en sanning även för DSK friidrott.

Valentin utnyttjade fredagens magiskt fina försommarkväll till att springa 100m. Här på pallen
tillsammans med Spårvägens Gustaf Backman, i mål skiljde det 3/100 mellan grabbarna till Valles
fördel.

P11-stafettlaget som sprang snabbast men blev diskade för att ha stört bakomvarande lag vid en
växling, en bedömning av tävlingsdomarna ungefär lika hård som när Brasiliens fick straff i VM mot
Kroatien.

Ett sånt lyft han har Alexander, men så blev det pers också, grymma 4,49!

Prispallen på P11 600m. Alexander, Markus och Erik Gahne. Bara Danderydare eftersom Erik enligt
vanligtvis välunderrättade källor också bor i kommunen även om han springer för Täby IS.

Sådana fina killar! Gustav omgiven av 2 x Alexander under en paus i längdhoppandet.

Saga går från klarhet till klarhet efter sitt långa ofrivilliga tävlingsuppehåll. I helgen blev det vinst
på 600m och klubbrekord på 200m!

Jacob och Casper är mångsidiga atleter som hävdar sig väl både i sprint, längd och kula. Som synes
var det sol i Huddinge även på söndagen.

Sin första friidrottsmedalj någonsin vann Adrienne Quade när hon hoppade hela 2,75m!

Huddingespelen fungerar även som DM för distriktets ungdomar - Philip, Nils och Arvid lämnade
Källbrinks IP med inte minde än sex DM-medaljer!

Pallplatser och klubbrekord
Jan Berneryd -66
M 800m 2.24,15 - klubbrekord M45!
Lars-Göran Nylén -75
M Spjut 49,70 - klubbrekord M40!
Hunter S Mabon -69
110 mh (100cm) 17,94 - klubbrekord M45!
Arvid Friberg -99
Silver P16 400m 53,64
Silver P16 200m 24,48
Valentin Strohkirch -99
Silver P16 100m 12,29
Nils Jonsson -00
Guld P15 1500m hinder 5.00,76
Silver P15 800m 2.07,99
Philip Ludwigs -00
Silver P15 80m 9,66 - klubbrekord P15!
Guld P15 Längd 5,66
Alexander Ludwigs -04
Guld P11 Längd 4,49
Silver P11 60m 9,02
Guld P11 Höjd 1,35
Gustav Ihse -04

Brons P11 Längd 4,38
Johan Rosenbaum -04
Silver P11 Kula 9,29
Markus Brodin -04
Guld P11 600m 1.47,78
Guld P11 60m 8,99
Alexander Davidsson Eriksson -04
Silver P11 600m 1.51,09
Jacob Wieslander Örnfeldt -05
Silver P10 60m 9,29
Casper Caap -05
Brons P10 60m 9,37
Silver P10 Längd 4,04
Silver P10 Kula 8,12
Anna Werner -79
Brons K Spjut 19,11
Saga Berneryd -99
Brons F16 100m 12,96
Brons F16 200m 26,40
Jeanne Lindestam -01
Silver F14 Höjd 1,52
Carolina Larson -02
Brons F13 600m 1.50,62
Saga Bolmgren -03
Guld F12 600m 1.46,62
Fyra F12 200m 28,96 - klubbrekord F12!
Adrienne Quade -08
Silver F7 Längd 2,75
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / LAXASPELEN, HALMSTAD 27-28/6 2015

Laxaspelen, Halmstad 27-28/6 2015
2015-07-01 19:15

Lucas och Victor på sydliga breddgrader!
Halmstads trevliga Laxaspel fick även i år besök av DSK. Victor och Lucas kämpade väl i P10-klassen
som bjöd på många riktigt bra resultat, men framför allt en härlig stämning bland killarna.
Det blev fyra personliga rekord och tre medaljer för killarna som sprang hoppade längd och stötte
kula.
Lucas sprang på fina 9,04 i försöken på 60m, men lyckades inte riktigt upprepa bedriften i finalen
och blev där fyra på 9,19. Victor knep bronsmedaljen på nya personliga rekordet 9,15.
På 600m gick det ännu bättre. Lucas vann på nya personliga rekordet 1.53,16 och Victor blev tvåa
exakt en sekund efter. Av bara farten blev det Laxaspelsrekord och en fin pokal till samlingen.

Prisceremoni efter P10 600m på natursköna Sannarps IP
Pallplatser
Victor Törnström -04
Brons P10 60m 9,15
Silver P10 600m 1.54,16
Lucas Törnström -04
Guld P10 600m 1.53,16
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / ESKILSTUNA MINI GAMES 4/7 2015

Eskilstuna Mini Games 4/7 2015
2015-07-07 18:11

Erik och Markus - snabba som geparder (nästan)!
Bilden ovan. Erik tillsammans med Elias Engström , Tureberg FK och tvåan Lukas Söderlund,
Västerås FK.
Karin Sundberg rapporterar:
I ett strålande högsommarväder tävlade Erik Skoglund och Markus Brodin i Eskilstuna Mini Games.
Erik ställde upp i två grenar, 60 m och spjut. Markus ställde upp i längd och 60 m.
Första gren för dagen var längdtävlingen där Markus kom på en 4:e plats på 3,87. Tävlingarna
fortsatte med 60 m som avgjordes i en direkt final där Erik lyckades knipa 1:a platsen på tiden 8,93.
Markus kom på fjärde plats på tiden 9,07.
Erik gjorde tävlingsdebut på spjut och det längsta kastet landade på 14,71 och det kom han sjua på.
Kanske tekniken behöver finslipas lite :Dagen fortsatt sedan på Parken Zoo där vi lärde oss att geparden springer 100 m på 3,5 sekunder!
Pallplats
Erik Skoglund -04
Guld P11 60m 8,93
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / VÄRLDSUNGDOMSSPELEN, GÖTEBORG 3-5/7 2015

Världsungdomsspelen, Göteborg 3-5/7 2015
2015-07-07 18:46

DSK-are bland de 3.247 deltagarna!
Bilden ovan. Saga sluggar sig fram till ett nytt personligt rekord (12,70) på 100m.
Världsungdomsspelen är Europas största ungdomstävling, detta år med cirka 8.000 starter och
deltagare från 18 länder. Den stora charmen med tävlingen är att den är lika välkomnande mot den
absoluta eliten som den är mot de som mer tävlar mot sig själva. Med, som det ibland är, upp emot
tio försöksheat hittar alla jämnduktiga medtävlare. Ullevi är dessutom en mäktig arena och
Göteborg en härlig sommarstad. Att alla världsungdomsspelsdeltagare går in gratis på Liseberg är
också en trevlig bonus.
DSK-truppen bestod i år av Valentin Strohkirch, Saga Berneryd, Nils Jonsson, Lovisa Ewerblad samt
Emilia och Carolina Larson.
Både Valle (12,15) och Saga slog personliga rekord (12,70) på 100m. Sagas tid förde henne till Bfinal där hon blev fyra. Saga gjorde även en stabil insats på 200m där hon blev tionde bästa tjej av
81.
Nils slog personligt rekord på 1500m hinder trodde vi, sen framkom det att arrangören missat ett
hinder så att killarna "bara" behövde ta sig över 14 hinder! Nils får ladda om så hoppas vi på nytt
pers vid kommande USM istället.
Emilia och Carolina kämpade också på i värmen, dock inga personliga rekord denna gången (om man
inte räknar Emilas första lopp på 300m).
Lovisa gjorde två finfina grenar, först pers i kula (10,74) vilket räckte till en sjätteplats och sedan
en femteplats i höjd på 1,48 - i båda dessa grenar ställde nästan 50 tjejer upp!
Årets Världsungdomsspel avslutades också på ett minnesvärt sätt när Vilma Jonsson, DSK-are så sent
som till maj i år - numera Lidingö, precis på hundradelen klarade kvalgränsen på 800m (2.12,00) till
Europeiska Ungdoms-OS. Vi önskar Vilma lycka till i Tblisi om tre veckor!

Emilia springer 300m i solskenet på Ullevi. Fler bilder från Världsungdomsspelen 2015 se
bildgalleriet
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / ÖLANDSSPELEN, HÖGBY 11/7 2015

Ölandsspelen, Högby 11/7 2015
2015-07-19 14:44

Saga och Markus på framgångsrik turné!
Bilden ovan. Saga spurtade hem 600m och fick följdaktligen kliva upp överst på Högby IP's prispall.
Syskonen Saga och Markus var DSK's enda representanter vid Ölandsspelen. Saga slog sitt 600m-pers
från förra säsongen med 1,5 sek det räckte till en knapp seger efter en stark avslutning.
Mackan sprang bra i motvinden på 60m (8,93) vilket gav guld. Han vann även 600m i ett ganska tunt
startfält.

Ölandsspelen avslutade Saga och Markus tävlingsturné som omfattade Sommarspelen i Kristiansstad
8 juli och Oskarhamnsspelen dagen efter. Vädet var inte det bästa på någon av dessa dagar men det
hindrade inte S&M att göra flera fina insatser, bland annat nytt kulpers för Mackan 8,81.

Pallplatser Ölandsspelen
Saga Brodin -02
Guld F13 600m 1.51,97
Markus Brodin -04
Guld P11 60m 8,93
Guld P11 600m 1.50,69
Silver P11 Längd 4,00
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / BAUHAUS YOUTH ATHLETIC, STADION 1-2/8

Bauhaus Youth Athletic, Stadion 1-2/8
2015-08-12 12:32

Världsstjärnor delade ut priser till DSK-atleter!
Bilden ovan. Saga med den fina prisdiamanten hon fick genom sin andraplats på 600m.
Bauhaus Youth Athletic (tidigare DN Galan Youth) är en tävling som sticker ut på flera sätt. Grunden
är att tävlingen avgörs på fina och anrika Stockholms Stadion och dessutom är upplägget som en
riktig galatävling med storbilds-tv, websändning, calling, inmarsch och ofta riktiga världsstjärnor
som prisutdelare (trevligt nog får de sex bästa i varje gren pris). Tyvärr är även anmälningsavgiften
anmärkningsvärd - 200 kr kostar varje grenstart!
Tävlingen är alltså väldigt proffsigt arrangerad så det är lite synd att startfälten inte är så stora som
tävlingen förtjänar, detta år kan det kanske förklaras av att tävlingen avgjordes när många är
upptagna av andra semesteraktiviteter men det känns ändå som att avståndet till
tävlingskonkurrenten Världsungdomsspelen, där deltagarantalet är mångdubbelt större, snarare ökar
än minskar.

Gamla Saga, Nils och Philip visade att formen är på uppåtgående inför USM genom flera personliga
rekord.
Jeanne tangerade sitt höjdpers för femte (!) gången.
Unga Saga utmanade verkligen segraren från Världsungdomsspelen på 600m i ett spännande lopp.
Lovisa både stötte långt och hoppade högt, så högt att det faktiskt blev nytt klubbekord!

Klubbrekord i höjd för Lovisa 1,51!

Prisutdelning F12 Höjd. Oklart vilket prisutdelaren var, dagen innan var till exempel Mutaz Essa
Barshim (PB 2,43) en sådan.

Detta kan vara Philips längsta hopp genom alla tider - 6,07!

Pallplatser
Nils Jonsson -00
Fyra P15 1500m 4.36,89
Silver P15 800m 2.07,01
Philip Ludwigs -00
Brons P15 Längd 6,07
Saga Berneryd -99
Brons F16 200m 25,96
Brons F16 100m 12,56
Jeanne Lindestam -01
Femma F14 Höjd 1,52
Carolina Larson -02
Fyra F13 2000m 7.26,76
Saga Bolmgren -03
Silver F12 600m 1.46,16
Lovisa Ewerblad -03
Brons F12 Höjd 1,51 - klubbrekord F12!
Fyra F12 Kula 10,64

TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / SOMMARSMAJLET, LIDINGÖ 16/8 2015

Sommarsmajlet, Lidingö 16/8 2015
2015-08-17 19:30

Medaljer och/eller personliga rekord för alla DSK-are!
Bilden ovan. Johan överst på prispallen efter kultävlingen där han stötte imponerande 10,80, en
putsning av det personliga rekordet med inte mindre 76cm!
Lidingövallen var stället att vara på i söndags om man tycker om friidrott och solsken. Där
arrangerades tävlingen Sommarsmajlet och sex DSK-atleter var med.
Johan gjorde en fantastisk tävling med guld i kula och silver i diskus, särskilt diskusinsatsen var
anmärkningsvärd där han tävlade mot två år äldre killar och kastade hela 28,70 vilket är nytt
klubbrekord, över en meter längre än Sebastian Ruthströms gamla.
Systrarna Joséphine och Léopoldine Lindestam slog båda sina personliga rekord i längdhopp.
Saga hade en stenhård kamp om bronset på 600m som hon vann med 1/100 sek marginal! Lowisa och
Ella fick båda två medaljer med sig hem. Lovisas spjutkast på 27,21 var personligt rekord med
nästan 2,5m samt även nytt klubbrekord!

Ella passade på att förbättra brännan mellan sina två löpgrenar. Kanske var det DSK's
friidrottsskolas förtjänst att det gick så bra, bland annat pers på 400m!

Lovisa beundrar sitt spjutguld utdelat av inte mindre än nyblivna dubbla SM-vinnaren och f d DSKaren Anna Silvander.

Pallplatser

Johan Rosenbaum -04
Silver P13 Diskus 28,70 - klubbrekord P11!
Guld P11 Kula 10,80
Saga Brodin -01

Brons F13 600m 1.54,50
Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Höjd 1,48
Guld F12 Spjut 27,27 - klubbrekord F12!
Ella Axelson -06
Brons F9 60m 9,80
Guld F9 400m 1.15,09
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / USM, KARLSKRONA 21-23/8 2015

USM, Karlskrona 21-23/8 2015
2015-08-24 19:04

Våra ungdomar presterar så man blir tårögd!
Bilden ovan. Silvermannen Philip och Super-snälla Silver-Saga!
Mer bilder från USM här:

2015 USM Karlskrona

Ungdoms-SM är årets viktigaste tävling för de friidrottande ungdomar som är 15-16 år (nu årgång
00/99) och som verkligen satsar på sin idrott. För vår lilla klubb kan konkurrensen jämföras med den
som våra svenska landslagsatleter för närvarande möter när de ställs mot ett globalt motstånd på
friidrotts-VM i Peking.
För att gå händelserna i förväg så blev detta ett galet bra USM för DSK! Alla våra fem deltagande
ungdomar presterade bättre än de någonsin tidigare gjort. Tänk då på att i friidrott är det verkligen
här och nu som gäller, månader av träning ska på just detta givna tillfälle omvandlas till en 100%-ig
fysisk insats - du får ingen andra chans. Dessutom är det genuint härligt att se det allmänna
uppträdandet där ungdomarna verkligen hjälper och stöttar varandra samt agerar så sportsligt och
föredömligt. Bättre ambassadörer för vår klubb går inte att tänka sig.
Först ut på Västra Marks IP i Karlskrona av de våra var Philip som programenligt gick till semifinal på
80m. Sen sprang Valentin 100m. Han var väl med i loppet i cirka 50m men sen blev det tydligt att
övriga hade en sprintuthållighet som Valle inte kunde matcha, inte så konstigt med tanke på hur
relativt kort tid som han tränat sprint. Tiden 12,03 var personligt rekord, nästa gång blir det under
dröm-12, Valle! Statistiskt sett skulle Philip sedan åka ut i sin semifinal och så blev också fallet.
Saga slog personligt rekord på 100m både i försök och semi och tog sig till final där det blev en fin
femteplats. Bättre än förväntat och den speed som Saga visade upp efter en inte helt perfekt start
sådde onekligen vissa frön av förväntningar inför den kommande dubbla distansen.
Nils sprang 1500m hinder och var länge med och tampades om en åtråvärd medalj. Han sprang smart
och visade härliga kämpatakter, hinder är en tuff gren! Nils slutade till slut fyra men detta efter det
att en av löparna som gått i mål före honom diskats. Det är möjligt att Nils skulle hittat extra
krafter på upploppsrakan om han vetat att placeringen han sprang för var ett brons och inte en
fjärdeplats men det får vi aldrig veta. Nils gjorde hur som helst ett mycket bra lopp och hans nya
personliga rekord är numera 4.56,57.
Philip gjorde oss för en kort stund nervösa på längdkvalet eftersom han började med ett övertramp.
6,04 i andra gjorde dock att han med marginal sällade sig till de tolv finalhopparna.
Västra Marks IP har bara sex banor runt om vilket då förstås avgör antalet finalister på till exempel
400m. Statistiskt sett skulle Arvid bli nia-tia men genom en vansinnig satsning och en andrakurva
som bara kan beskrivas som furiös så bevisade Arvid tesen om "lögn, förbannad lögn och statistik"
när han tog andraplatsen i heatet och därmed kvalificerade sig till finalen genom placering.
Dagen avslutades med att Nils, unikt bland P15-löpana, skulle försöka kvalificera sig till 800m-final
trots ett nyss genomfört 1500m hinder-lopp. Nils, vars agerande under loppen brukar präglas av
tålamod och besinning, chockade nu både publik och medtävlare genom att direkt ta kommandot i
loppet och han fick till och med en lucka, det såg ut som en ensam gnu jagad av sju hungriga
vargar. Nils höll undan och höll undan, grinade illa men höll undan, på upploppet kom två av de på
pappret bättre löparna i kapp och förbi, de tre första i loppet var direktkvalificerade för final. När
ännu en löpare närmade sig lyckades Nils uppbåda extra kraft och kunde hålla avståndet in i mål
som trea, extraordinärt bra gjort!
Första grenen på lördagen var Philips längdhoppsfinal. Solet skiner men vindarna är nyckfulla. Först
och främst gäller det att vara bland de åtta främsta efter tre omgångar för att få ytterligare tre
försök. Philip inleder med ett övertramp. Många andra trampar också över, det är nervöst och en
särskild spänning i luften. Philip hoppar 5,87 i andra, nu bör det iallafall bli sex hopp. Övertramp för
Philip i tredje men han är med god marginal bland de åtta. Flera hoppare som tidigare under året
hoppat längre än Philip är efter honom, Philip som är Sverige-åtta. Övertramp för Philip i fjärde
omgången men vad värre är så råkar han vid landningen sticka in sina spikar i låret så blodet sprutar
(eller kanske inte direkt sprutar, snarare rinner eller iallafall droppar långsamt). Vem är då direkt

framme med förbandslådan så att Philip kan plåstras om? Jo, headcoachen himself Per-Jonas
Trollsås övrig presentation överflödig.
Kanske att blodchocken på något primitivt sätt var bra för Philip för i femte omgången klämmar han
till med 5,96 trots motvind. Philip därmed upp på en bronsplats. Eftersom Philip är en av de första i
varje omgång så är det nervöst att se de andra hopparnas försök att knuffa ned Philip
resultatmässigt.
Så är det dags för Philips sista hopp. Vi vet att han ofta är grym i sista omgången men nu är det som
sagt USM. Då gör Philip sitt livs bästa längdhopp! 6,16! Att få vara där då var lätt värt de typ 2 x
6,5 timmarna i bil som krävs för att åka till/från Karlskrona. Efter ytterligare nervös väntan på
övrigas sista hopp visar det sig att Philips monsterhopp innebär en silvermedalj, det är stort!
Sen är det Arvid i final på 400m, har han lyckats ladda om? Svaret kommer omgående - jajjemänsan!
Trots att alla löpare nu ger absolut max är Arvid "Bobby" Friberg med och nosar på en
tredje/fjärdeplats, igen springer han en makalöst stark andra kurva, hans ögon lyser som hundballar
i månsken - det är bra. 50 meter från mål hinner verkligheten i kapp honom, det blir till slut en
femteplats men ändå så imponerande, bäst när det gäller, det är Arvid. Behöver jag säga att tiden
53,16 är nytt personligt rekord?
Nils däremot kan inte upprepa gårdagens löpning när det blir dags för final på 800m - kroppen vill
helt enkelt inte.
Lördagen avslutas med att Saga på ett imponerande och kontrollerat sätt tar hem sitt försöksheat
på 200m.
Högtrycket låg kvar över Karlskrona även på söndagen. Saga sprang på förmiddagen semifinalen på
200m stolt och vackert och tog en finalplats med pondus.
15.40 stod luften på Västra Marks IP stilla, eller då var det bara så det kändes, det var då F16 200m
skulle avgöras. Saga "mycket snack och mycket verkstad" Berneryd levererade! Även Saga lyckades
prestera på topp när det som bäst behövdes, Personliga rekordet 25,40 tog in henne på en
andraplats två hundradelar före segrarinnan på 400m Sara Hermansson och 29 hundradelar efter
Götas Linn Bäcklin. USM-silver till Saga, grattis!
Här kan du se finalen!
Återigen, vilka fantastiska ungdomar vi har i klubben. Nu laddar vi om för kommande USM/JSM.
Nästa år åker vi till Helsingborg och Hässleholm och äger!

Det finns dagar då Saga, Philip och Valle lämnar löparbanorna och går omkring på arenan som
vanliga människor (gammalt djungelordspråk).

Arvid och Valle ser till att ordningen är acceptabel på den yngre kamraten Philips (och Nils) rum på
Ronneby Brunn.

Philip, som visst alltid håller sig framme när det ska fotograferas, ger Nils goda råd inför hans
800m-försök "gå ut hårt och öka sedan".

DSK-resultat

Saga Berneryd -99
Silver P16 200m 25,40
Femma F16 100m 12,54
Arvid Friberg -99
P16 200m 25,11 (utslagen i försöken)
Femma P16 400m 53,16
Valentin Strohkirch -99
P16 100m 12,03 (utslagen i försöken)
Philip Ludwigs -00
P15 80m 9,78 (utslagen i semifinal)

Silver P15 Längd 6,16w
Nils Jonsson -00
Åtta P15 800m 2.09,66
Fyra P15 1500m hinder 4.56,57
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / VÄSBYSPELEN 22-23/8 2015

Väsbyspelen 22-23/8 2015
2015-08-25 13:29

Både erfarna och nybörjare tävlade i solskenet!
Bilden ovan. Adrienne både sprang snabbt, hoppade spänstigt och kastade långt. För detta
belönades hon med inte mindre än tre medaljer.
Årets Väsbyspel hade verkligen tur med vädret, strålande solsken under dagarna två. Tävlingen
fungerar dessutom som distriktsmästerskap för tolv- till fjortonåringarna så eftersom Saga vann
1000m och Lovisa både kula samt spjut så kan dessa två nu (om de inte vore de ödmjuka tjejer de
är) skryta med att de är bäst i Stockholm. Lovisas spjutresultat 30,62 var dessutom nytt
klubbrekord, det gamla hade hon själv.
Om jag får spekulera lite kanske ändå Jeanne var helgens gladaste DSK-are för efter att ha tangerat
sitt höjdrekord 1,52 femtioelva tävlingar i rad så slog hon nu till med 1,53 - inte allra värsta
höjningen men vem vet nu kanske det blir rena ketchupeffekten (varför inte på
Svealandsmästerskapen dit Jeanne är uttagen) nu när 1,52-förbannelsen är bruten.
Eftersom det är mer eller mindre samma barn och ungdomar som väljer att tävla gång på gång är
det extra roligt när nya barn tillkommer. Vi i klubben vill ju uppmuntra barnen att vara med och
tävla - det ger en extra krydda åt idrottslivet och att ha personliga rekord att slå kan vara
inspirerande. Därför säger vi ett stort välkommen till systrarna Adina och Adrienne Quade och
hoppas att fler barn väljer att följa deras exempel. Som tiden går så är det inte långt borta innan vi
vill ha stafettlag även för de ungdomar som idag går på lågstadiet och för att klara detta måste vi få
med oss fler barn till tävlingarna.

Tumbas Liv Hanell och Adina får pris efter kultävlingen. Nu laddar Adina om till Danderyds-OS men
där blir det boll och inte kula när man går i årskurs 3.

På en soldränkt Vilundavall så lyckades Lucas ta silver i både 60m och längd i P10.

Medeldistansarna Vincent och Saga har inte bara legat i hängmattan under sommarlovet för
då skulle de nog inte vunnit sina lopp.

Pallplaceringar

Erik Skoglund -04
Silver P11 60m 9,07
Lucas Törnström -05
Silver P10 60m 9,44
Silver P10 Längd 3,70
Vincent Larson -05
Guld P10 800m 3.02,24
Emilia Larson -01
Silver F14 1500m hinder 6.24,79
Jeanne Lindestam -01
Brons F14 Höjd 1,53
Saga Bolmgren -03
Guld F12 1000m 3.26,29
Lovisa Ewerblad -03
Silver F12 Höjd 1,46

Guld F12 Kula 9,97
Guld F12 Spjut 30,62 - klubbrekord F12!
Adina Quade -06
Silver F9 Kula 4,77
Adrienne Quade -08
Brons F7 60m 12,42
Brons F7 Längd 2,18
Guld F7 Boll 10,58
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / BJÖRKNÄSSPELEN, NACKA 29/8 2015

Björknässpelen, Nacka 29/8 2015
2015-08-31 12:42

Pers för Johan i kula!
Bilden ovan. 11-meterspojkarna Johan och Hanvikens Oscar Niklasson.
Lars Rosenbaum rapporterar:
Det blev en fin solig om än lite vindig tävlingsdag på nyrenoverade Björknäs IP.
Johan och Oscar Niklasson från Hanviken möte i ytterligare en rolig tvekamp, den här gången i kula.
De två killarna var som jag förstår det, de första två i Sverige i år att spränga 11 meter gränsen.
Den store och urstarke Oskar som nu i tillägg till en fin teknik stillastående lagt till ansats stötte
hela 11,44 medan den långe och mer spenslige Johan slutade på 11,04.
Efter att fått in pärla med 11,04 i sin fjärde stöt insåg Johan att det inte gick att få ut mer av
den framåtriktade snabbhetsstöten och försökte sig på riktig baklänges
stötning för att utmana Oscar. 10,96 baklänges i femte stöten lovar gott inför framtiden då det finns
mycket att putsa på vad gäller glidstilstekniken.
Killarna som bägge gladdes åt sina egna och varandras framgångar ser nu fram emot en ny holmgång
i tävlingen Midgårdkastet som erbjuder kastmångkamp.
Johan var också med i P13 diskus men fick inte på någon ren träff den här gången och slutade strax
under 25 meter.
Pallplatser

Johan Rosenbaum -04
Silver P11 Kula 11,04
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / TÄBY OPEN 29-30/8 2015

Täby Open 29-30/8 2015
2015-09-01 18:58

Trettiofem år mellan äldsta och yngsta DSK-are!
Bilden ovan. Erik fick kliva upp på prispallen i Täby inte mindre än tre gånger!
Det var härligt väder på Tibblevallen när ett hyfsat stort gäng DSK-are hade valt att åka lagom långt
bort för att tävla. Som vanligt bjöds på många fina prestationer. Att friidrott funkar bra för både
gammal och ung visas av att den äldste vi hade på plats var veteranen, tillika vår mycket
uppskattade längshoppstränare, Urban Evjen -73 att jämföra med unga fröken Adrienne Quade 08 som ställde upp i så många grenar hon kunde, fyra stycken.
Några exempel på vad som hände:
Våra killar Erik, Viktor, Markus och Alexander dominerade P11-klassen både i hopp och löpning och
då har vi ändå några till killar i åldersklassen som inte var med denna gång.
Jeanne tangerade sitt nysatta personliga rekord i höjd - 1,53.
Nils och Philip visade att den fina formen från USM var bevarad då de vann 800m respektive
längdhoppet på bra resultat.
Systrarna Bäckman satte båda personliga rekord i längd, 4,04 för Frida och 4,67 för Hanna.
I längdhoppet ledde nämnde Urban och Arvid efter två omgångar över åttametersmannen Andreas
Otterling - detta kan visserligen hänga ihop med att Otterling då ännu inte hade fått till något
giltigt hopp men ändå!

I P10 så följde Lucas upp förra veckans positiva trend med två förstaplatser och en
tredje plats. Det verkar som om friidrottsskolans träningsvecka har gett resultat
och kanske hjälpte det att både Saga B och Philip L (tränare) var där med positiva
o peppande kommentarer. Lucas inledde med att ta brons i kast med liten boll. Där
fattades det bara någon decimeter till silver, men det blev nytt personligt rekord
med flera meter. Han fortsatte sedan med att ta sin första seger någonsin på 60m!
Tyvärr missade arrangörerna tidtagningen men det fanns ju målfoto att tillgå i ett
jämt och snabbt lopp där han lämnade alla Täby-grabbar bakom sig!
Avslutningsvis så sprangs det 600m och istället för den vanliga hårdkörningen så
avvaktade han tills det var ca 200m kvar och visade att han även kan
spurta.....kommentaren efteråt var.....tiden var inte viktigast idag utan placeringen
:-)!

Alexander satte ett rejält imponerande personligt rekord när han hoppade hela 1,47!

Dubbelt DSK på pallen efter P11 600m som vanns av Mackan med Erik på bronsplats.

Ju fler vi är tillsammans ju gladare vi blir tror jag Adina och Ella tycker, nu ska vi bara försöka få
med oss ännu fler av årgången -06 till kommande tävlingar. Båda tjejerna tog sig till final på 60m,
bra gjort!

Om man slår tävlingsrekord som Ella gjorde på 600m då blir man förstås väldigt nöjd. Tvåan Ella
Fallope från AIK Friidrott ser inte direkt missnöjd ut hon heller.

Arvid och Valentin provade på en mängd grenar, däribland ovanliga 60m.

Pallplatser
Tor Fåhraeus -99
Brons P17 Höjd 1,60
Valentin Strohkirch -99
M 60m 7,70 - klubbrekord P16!
Philip Ludwigs -00
Silver P15 80m 9,82
Guld P15 Längd 6,16w
Nils Jonsson -00
Guld P15 800m 2.09,79
Erik Skoglund -04
Silver P11 60m 8,89
Brons P11 600m 1.58,55
Guld P11 Längd 4,16
Markus Brodin -04
Guld P11 600m 1.51,90
Alexander Ludwigs -04
Guld P11 Höjd 1,47
Brons P11 Längd 4,05
Lucas Törnström -05
Guld P10 60m (tidtagningen funkade ej)
Guld P10 600m 2.02,47
Brons P10 Boll 29,09
Saga Berneryd -99

K 150m 19,49 - klubbrekord F16!
Jeanne Lindestam -01
Silver F14 Höjd 1,53
Ella Axelson -06
Brons F9 60m 9,66
Guld F9 600m 2.00,12 - tävlingsrekord!
Guld F9 Längd 3,62
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / DANDERYDS-OS 5-6/9 2015

Danderyds-OS 5-6/9 2015
2015-09-08 18:54

Klapp på axeln till oss efter väl genomfört OS!
Bilden ovan. Lovisa tar emot guldmedaljen i höjd efter nytt OS-rekord på 1,50. Prisutdelare är
tidigare rekordinnehavaren Ylva Engdahl.
Det kan inte uteslutas att när, i en obestämbar framtid, DSK Friidrotts verksamhet ska
sammanfattas och Danderyds-OS 2015 avhandlas så kommer människor ännu att säga: Detta var
deras stoltaste stund!

Eller inte, hur som helst så gjorde vi alla i DSK Friidrott årets Danderyds-OS till det absolut bästa
arrangemanget som förutsättningarna medgav. Söndagen bjöd nämligen på ett sällan skådat ruskoch regnväder och tävlingsledare Per-Jonas Trollsås fick på söndagsmorgonen flera frågor om
tävlingarna verkligen skulle kunna genomföras. "Givetvis", svarade PJ och så blev det också.
Tillsammans med förvånansvärt många tävlande såg alla funktionärer till att tävlingarna både flöt
på och avgjordes med ledord som respekt, rättvisa, generositet och flexibilitet intakta.
Lördagen var mer "normal" och började med traditionsenlig inmarsch och invigning, denna gång med
bland annat en fantastisk version av nationalsången på trumpet av Anders Malm, världsklass helt
enkelt, vilken bidrog till en magisk stämning bland alla de flera hundra låg- och mellanstadiebarnen.
Ja, Danderyds-OS kan egentligen inte beskrivas, det måste upplevas! Flera saker låter ju ärligt talat
rätt osannolika, att det är helt gratis, att det nu avgjordes för 44:e året i rad och att det i Pojkar
07-klassen på 60m krävdes 19 (!) försöksheat.
Som vanligt tillhörde många av de tongivande atleterna DSK (konstigt vore det annars) och det var
också vår Lovisa som svarade för det enda tävlingsrekordet som slogs denna gång när hon hoppade
1,50 i höjd. Nedan finns en sammanställning över DSK-pallplatser.

Så här såg det ut på söndagen, många paraplyer blev det. Här är det Alex Ludwigs som ståtar
överst på prispallen efter höjdhoppet för årskurs 5.

DSK-Pallplatser (ursäkta om jag glömt någon)
Ella Axelson -06
Guld 60m 9,59
Guld Längdhopp 3,74
Guld 400m 1.14,09
Adina Quade -06

Brons 60m 10,10
Brons Höjd 1,00
Felicia af Burén -06
Celine de Champs -04
Guld 60m 9,17
Frida Bäckman -04
Silver 60m 9,31
Guld Längd 4,12
Tekla Thorgerzon -04
Brons 60m 9,45
Brons Längdhopp 3,93
Josephine Lindestam -04
Silver Längdhopp 3,94
Silver Höjd 1,15
Saga Bolmgren -03
Guld 60m 8,60
Guld 800m 2.35,17
Sara Fajerson -03
Guld Längdhopp 4,44
Brons Höjd 1,28
Brons Kula 7,76
Lovisa Ewerblad -03
Silver Längdhopp 4,43
Guld Höjd 1,50
Guld Kula 11,51
Silver 800m 2.53,47
James de Champs -06
Guld 60m 9,31
Brons 400m 1.21,09
Jacob Wieslander-Örnfeldt -05
Guld 60m 9,12
Silver Längdhopp 3,70
Lucas Törnström -05

Silver 60m 9,24
Guld Längdhopp 3,93
Guld Höjd 1,21
Guld 800m 2.47,97
Victor Törnström -05
Brons 60m 9,33
Vincent Larson -05
Brons Längdhopp 3,63
Brons 800m 2.57,53
Casper Caap -05
Silver Höjd 1,18
Brons Kula 7,18
Erik Skoglund -04
Silver 60m 9,00
Alexander Ludwigs -04
Brons 60m 9,25
Silver Längdhopp 3,88
Guld Höjd 1,43
Gustav Ihse -04
Guld Längdhopp 4,01
Alexander Davidsson -04
Brons Längdhopp 3,80
Guld 800m 2.38,41
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / STAFETT-DM, HUDDINGE 9/9 2015

Stafett-DM, Huddinge 9/9 2015

2015-09-10 19:54

Det går bra nu!
Bilden ovan. För Caroline, Emilia och Clara blev det ett silver på F15 3x800m.
Det blev en magisk onsdagskväll på Källbrinks IP då Stafett-DM avgjordes.
Våra ungdomar visade glädje, härliga kämpatakter och stor gemenskap. När de dessutom i
allmänhet tränat på flitigt så är det klart att det blev många väldigt fina resultat. Även om alla
Stockholmsklubbar inte var representerade så kunde våra atleter lämna Huddinge med långt fler
medaljer än de borde med tanke på vår klubbs storlek, ett bevis på att iallfall något våra duktiga
tränare gör är rätt :-)
I stafett är man först och främst ett lag därför känns det fel att nämna några enskilda insatser
framför några andra. Annars skulle jag särskilt skriva om Joséphines strålande första sträcka på
600m, Ebbas tuffa, respektlösa och modiga löpning på sin 600m-sträcka samt hur bra Oscar
sprang på sin första bantävling men nu gör jag alltså inte det.

Gustav, 2xAlexander, Lucas och Erik är Stockholms snabbaste Pojkar 11.
Extra revansch efter den hårda diskningen förra gången killarna sprang stafett på Källbrinks IP på
Huddingespelen.

Viktor, Lucas och Alexander med rättta mycket stolta över sin fina tid på 3 x 600m.

Frida, Alexandra, Celine, Tekla och Joséphine hade verkligen prickat formen denna onsdagskväll!

Frida och Tekla stolta över Celine, Alexandra och Joséphine som gjorde en stark lång stafett.

Saga Bo, Saga Br och Ebba pustar ut efter 3 x 600m.

Philip, Nils och Oscar i väntan på sina silvermedaljer.

DSK-resultat
P15 3 x 800m
Silver 6.53,49
Philip Ludwigs -00
Oscar Winrot -01
Nils Jonsson -00
P11 5 x 60m
Guld 42,12
Lucas Törnström -05
Gustav Ihse -04
Erik Skoglund -04
Alexander Davidsson Eriksson -04
Alexander Ludwigs -04
P11 3 x 600m
Guld 5.40,49
Viktor Skoglund -04
Lucas Törnström -05
Alexander Davidsson Eriksson -04
F15 3 x 800m
Silver 8.10,51
Caroline Olsmats -00
Clara Saks -01
Emilia Larson -01
F13 5 x 60m
Fyra 41,33
Lovisa Ewerblad -03
Saga Bolmgren -03
Saga Brodin -02

Ebba Turén -02
Hanna Bäckman -0
F13 3 x 600m
Brons 5.36,20
Ebba Turén -02
Saga Brodin -02
Saga Bolmgrem -03
F11 5 x 60m
Silver 43,51
Josephine Lindestam -04
Tekla Thorgerzon -04
Celine De Champs -04
Alexandra Frumerie -04
Frida Bäckman -04
F11 3 x 600m
Sjua 6.12,48
Josephine Lindestam -04
Celine De Champs -04
Alexandra Frumerie -04
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / TOPPLOPPET, SOLNA 19/9 2015

Topploppet, Solna 19/9 2015
2015-09-22 18:14

Topplopp av Måns och Emilia!
Bilden ovan. Måns forsar fram mot förstaplatsen i MiniToppLoppet!
DSK hade två deltagare med i årets Topplopp som springs i Hagaparken.
Måns Backman -03 sprang imponerande snabbt 1,2km på 3,58 och vann därmed MiniTopploppet.
Emilia Larson -01 sprang en mil på 51,32 i damklassen. 71 damer kom i mål före henne och 517
efter.
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / LILLA LIDINGÖLOPPET 27/9 2015

Lilla Lidingöloppet 27/9 2015
2015-09-28 21:04

Framgångarna för DSK i största terrängloppet fortsätter!
Bilden ovan. Ella gjorde ett makalöst bra Lilla Lidingölopp. Av 247 startande kom hon tvåa bland
alla Flickor 9.
Lilla Lidingöloppet är en häftig tävling. Proffsigt arrangerad, stora startfält, knivskarp konkurrens,
tuffa backar och härlig atmosfär.
När vädret dessutom var fint så blev det värsta löparfesten! Många yngre DSK-are ställde upp och
sprang så det stod härliga till. Jag hoppas att alla barn som på söndagen tagit sig ut till Grönsta
gärde kunde njuta av stämningen och loppet.
Vår klubb har de senaste åren haft närmast osannolika framgångar i denna tävling där inte bara
duktiga friidrottare ställer upp utan även de bästa orienterarna och skidåkarna, dessutom är även
en hel del norrmän och finnar också med i startlistorna - det otroliga är att framgångarna
fortsättter. I år främst genom Ella Axelson som blev tvåa i F9-klassen.

Saga och Lovisa just innan starten.

Ella vid prisceremonin tillsammans med Celine från Småland och Ella från Solna.

DSK-resultat
F15 24 Caroline Olsmats 28:44
F14 38 Emilia Larson 28:05
F13 12 Carolina Larson 12:09
F13 61 Amanda Chibba 13:47
P12 11 Theodor Gilstring 11:32
F12 7 Saga Bolmgren 12:08
F12 20 Lovisa Ewerblad 12:36
F12 156 Felicia Persson 17:24

P11 59 Martin Tunestam 6:41
P10 29 Vincent Larson 6:28
P10 133 David Odelros 7:35
P10 156 Hampus Eklund 7:51
P9 120 Sondre Jörgensen 7:38
P9 157 Pontus Odelros 7:57
F9 2 Ella Axelson 6:38
F9 136 Emelie Persson 8:50
P8 25 Philip Persson 7:03
P8 54 Oliver Persson 7:35
P8 69 Hugo Chibba 7:47
P7 William Dovander 8:24
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / MIDGÅRDSKASTET, MÄRSTA 27/9 2015

Midgårdskastet, Märsta 27/9 2015
2015-10-03 20:54

Johan slår säsongens sista klubbrekord!
Lars Rosenbaum rapporterar från Midgårdskastet där sonen Johan var ende deltagaren från DSK:

Så var det äntligen dags för Midgårdskastet! Danderyds Johan Rosenbaum som
under hela utesäsongen haft problem med baksida lår då han sprintar eller hoppar
har fått fokusera på kastgrenarna och vad är då roligare än en kastmångkamp, där
spjut, diskus, kula och slägga står på programmet i en välarrangerad tävling.
Lite stressigt i förberedelserna blev det dock då pappa Lars först ett par veckor
innan tävling uppmärksammade att man byter boll till spjut och mjukslägga till
riktig slägga med en 2 kg järntyngd när man flytta upp från P10 till P11 klassen.
Tack vare två rejält långa lördags träningar med ytterst tålmodiga instruktioner
givna av Danderyds kunniga coach Anders Gjärdman kände sig dock Johan väl
förberedd trots allt.

I år var 6 duktiga P11 killar med i tävlingen som började med spjut. Oscar Niklasson
Hanviken vann med 25,14 före, Linus Jonsson Hässelby med 22,11 och Strix
Åkerblom Lidingö på tredjeplats med 20,16. Johan i sin tur var glad över sin
fjärdeplats och 19,88 då spjut var något Johan inte alls visste hur han skulle kasta
två veckor innan tävlingen.
Tävlingen fortsatte sedan med diskus, kanske Johans bästa kastgren, men lite av
ryskroulett då man endast har 3 kast på sig och det är svårt att få träff, något som
tyvärr Strix fick erfara då han efter fina uppvärmningskast satte alla tre
tävlingskasten i buren, Johan fick dock till ett bra första kast som landade på
28,92 vilket var nytt tävlingsrekord med 149 cm och även en putsning av
Johans egna DSK klubbrekord i grenen. Synd dock att den riktiga pärlan kom på
uppvärmningen där diskusen for som en projektil genom luften och landade på runt
32 meter. Oskar och Linus satte även de tävlingspers och slutade på 25,60
respektive 24,39.
Efter diskusen låg Johan endast 6 mångkampspoäng efter Oskar och ville förstås
utmana om guldet. Oskar som just nu är Sverige etta i kula, klämde dock i med
hela 11,11 endast 11 cm från Jesper Ahlins tävlingsrekord och Johan fick inte
riktigt till det utan fick nöja sig med 10,26, hyfsat men en bra bit under det
personliga tävlingsrekordet 11,04 men samtidigt rejält före trean Linus som slutade
på 7,73.
Kändes lite som om mångkampen avgjordes i kulan. Om inget oförutsett skulle
hända i slägga, var guld, silver och brons medaljerna nu färdiga.
Inget oförutsett hände och Oskar var säkerheten själv och vann släggan på fina
26,29. Johan fick till ett bra tredje kast på 24,57 endast 10 cm ifrån Sebastian
Ruthströms DSK rekord och slutade 2a i grenen. Kändes dock lite synd att Johans
bästa kast kom i uppvärmningen och var runt 26.
Till slut får vi verkligen berömma Oskar som förutom att vara en mycket bra
kastare kunde fokusera och leverera när det gällde och slutade på hela 1454 poäng
endast 22 poäng från Midgårdskastrekordet som innehas av Märstas egna duktiga
mångkampare Simon Thor.
Johan kom god 2a med 1369 poäng, även det ett mycket bra resultat som Johan har
all anledning att vara stolt över, t.ex. kan nämna att det är i paritet med vad
Sebastian Ruthström gjorde i den åldern och att 2014 års tävling i ålderklassen
vanns av Märsta stora och urstarke kastare Jesper Ahlin på 1230 poäng.
Trea i tävlingen var Linus på 1091 poäng även det en bra insats av en teknisk och snabb kille som
dock ännu inte hunnit växa lika mycket som de andra två medaljörerna.
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / KALVRUSET, NORRA DJURGÅRDEN 3-4/10 2015

Kalvruset, Norra Djurgården 3-4/10 2015
2015-10-06 17:43

Femte raka för Carro i tuffaste upplagan!
Bilden ovan. Carolina, omgiven av loppets två och trea, vann Kalvruset för femte året i rad!
Tycker du om att smutsa ner dig? Då är Kalvruset en perfekt tävling för dig! Tävlingen är en
springtävling där banan går upp och ned för branta backar, genom vattendrag och leriga
sankmarker, över stock och sten.
Att det kanske var tuffaste Kalvruset någonsin med träsk som sög fast rejält och mängder av slipprig
lera avskräckte inte de många unga tuffa DSK-atleter som ställde upp.
Kalvruset är mest en tävling mot banan där alla som går i mål är vinnare men förstås även en tävling
mot de jämngamla löparna. Carolina kanske har Kalvruset som favorittävling, hur som helst vann
hon nu för femte gången i rad, fantastiskt!

Måns kämpar på mot en mycket fin fjärdeplats i P03-klassen.

DSK-resultat
Sondre Jörgensen P06 22:58
Måns Backman P03 17:49
Carolina Larson F02 17:49
Emilia Larson F01 20:13
Eriks Skoglund P04 20:19
Frida Skoglund F06 23:10
Viktor Skoglund P04 19:00
Maja Winroth F03 24:30
Oscar Winroth P01 18:43
Vendela Stenberg F02 21:56
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / SVEALANDSMÄSTERSKAPEN I TERRÄNGLÖPNING 10/10 2015

Svealandsmästerskapen i terränglöpning 10/10
2015
2015-10-12 19:35

Carolina bäst i Svealand!

Bilden ovan. Carro överst på prispallen omgiven av de andra medaljörerna Emilia
Rydensjö, Ärla, och Alice Berg, Tureberg.
Den andra upplagan av Svealandsmästerskapen i terränglöpning för 13/14-åringar
avgjordes i lördags i Sala.

Vår klubb representerades av Emilia och Carolina Larson.
Carro i F13-klassen sprang riktigt snabbt, visserligen fick hon släppa täten med
Västerås Elsa Wallenius (F14) och Turebergs Alice Berg efter en knapp kilometer
men sedan fick hon ny energi och kunde gå ifatt Alice och var sedan 14 sek före
henne i mål och andra tjej totalt.
Tjejerna gick ut riktigt tufft och första kilometern gick under 3,20 för täten. Verkar som
om formen kommit sent på säsongen för Carro som nu blev historisk som DSK's
första Svealandsmästare i terräng.
Emilia blev 6:a i F14.
TÄVLA / GENOMFÖRDA TÄVLINGAR / TERRÄNG-DM, HUDDINGE 17/10

Terräng-DM, Huddinge 17/10
2015-10-18 16:09

Säsongavslutning i strålande höstsol!
Bilden ovan. Ettan och trean i P15-klassen; Hellas Axel Boij Du Rietz och Nils.
Årets Terräng-DM avgjordes i strålande höstväder i Visättra, Huddinge.
Stora delar av den nybildade löpträningsgruppen med Emil Blomberg som tränare var på plats.
De yngre tjejerna sprang 2km, Carolina, i spikskor, blev tvåa i F13 med Ebba och Saga några
placeringar efter. Det var roligt att vi lyckades få ihop ett lag i klassen som dessutom tog medalj,
mindre roligt var att arrangörens tidtagning var under all kritik. Nils kämpade till sig ett brons i P15,
särskilt på det andra varvet såg man att gräsunderlaget sög rejält för honom. Sist ut av DSK-löparna
var Emilia som blev femma i F14.

DSK-placeringar
P15 2 Nils Jonsson
F14 5 Emilia Larson

F13 2 Carolina Larson
F13 5 Ebba Turén
F13 7 Saga Brodin

