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Första Chansen, Huddinge 16-17/11 2013  
2013-11-18 19:09 

Fantastisk start på nya säsongen!  
 
Bilden ovan. Alexander, snabbast på 60m av alla trettiofem startande pojkar födda 2004. 

Inomhussäsongen inleds mer eller mindre traditionsenligt med Huddinge AIS tävling "Första 
Chansen". 

DSK hade åtta atleter på plats och alla lyckades antingen slå personliga rekord och/eller vinna 
medalj så det här verkar också bli en fin säsong. 

Vi hälsar Johan Rosenbaum, tidigare Bromma IF, välkommen, detta var Johans första tävling för 
DSK. Johan tillsammans med Alexander och Markus är en grym trio som både kan hoppa, springa och 
kasta riktigt bra. På Första Chansen ägde de P10-klassen med till exempel tre guldmedaljer, rättvist 
nog en var. 

  



 

Alexander och Markus på prispallarna efter 60m-loppet. 

De som följer Hanna Bäckman på Instagram vet det förstås redan men Hanna persade på 60m, 8,90. 
Hanna blev fyra i F12 60m bara en hundradel från bronset. Även i kula slog Hanna pers. 

Lillasyster Frida ville inte vara sämre så hon satte också pers på 60m, 9,91, vilket gav en andraplats 
i B-finalen. För dagen ännu lite vassare var Tekla som vann F10 60m-bronset, också detta på nytt 
pers 9,56. 



 

Sara tillsammans med de andra längdmedaljörerna. 

Sara och Saga måste ha tränat på rejält på träningslägret i Norrköping för när de nu fick möjlighet 
att tävla så svarade de för enormt fina resultat, faktiskt två nya klubbrekord! 

Sara vann längdhoppet på 4,49. Förtio tjejer hade fyra hopp var, alla de fyra längsta hoppen 
svarade Sara för! Sara gjorde även ett mycket bra 400m-lopp, under 70 sek - 69,76. 

Den enda som sprang snabbare var Saga, 66,51. Nytt F11-klubbrekord med inte mindre än fem 
sekunders marginal och mindre än en sekund från motsvarande F12-klubbrekord! 

Pallplaceringar 

Markus Brodin -04 

Guld P10 400m 73,32 

Brons P10 Kula 6,50 

Silver P10 60m 9,34 

Johan Rosenbaum -04 

Guld P10 Kula 7,19 

Brons P10 Längd 3,85 

Alexander Ludwigs -04 

Guld P10 60m 9,28 

  

Sara Fajerson -03 



Guld F11 Längd 4,49 - klubbrekord! 

Silver F11 400m 69,76 

Saga Bolmgren -03 

Guld F11 400m 66,51 - klubbrekord! 

Tekla Thorgerzon -04 

Brons F10 60m 9,56 

 

Julklappsspelen, Eskilstuna 23/11 2013  



2013-11-24 17:17 

Lovisa hoppade historiskt högt!  
 
Bilden ovan. Lovisa med alla sina medaljer. 

DSK ställde upp med en stark trupp på årets Julklappsspel.  

Våra duktiga medeldistans-systrar Emilia och Carolina satte båda personliga rekord på 800m, 
2.35,66 resp 2.36,54. Undrar om ni inte toppat formen lite tidigt tjejer, det är väl på OS 2028 ni ska 
vara som bäst? Emilia satte även pers i längd med 4,20. 

Jeanne svarade för en fin säsongsdebut när hon blev femma i F13 Höjd på 1,34. 

Lovisas inomhusdebut för året visade att utvecklingen fungerar fint. Av sammanlagt fem starter blev 
det fyra pers, fyra medaljer och ett klubbrekord. Mest glad blev hon över det nya personliga 
rekordet i höjdhopp. Resultatet 1,43 var sjutton centimeter högre än silvermedaljören och 
ytterligare ett steg närmare 2 meters gränsen. Aldrig tidigare har en F11-tjej i DSK-dress hoppat så 
högt! 

Mest besviken blev hon över bronsmedaljen i längd men kanske inte av den anledningen som man 
kan tro. Det visade sig att de deltagare som slutade på 4:e, 5:e och 6:e plats fick en varsin 
chokladkalender i tröstpris men vi gissar att Lovisas tandläkare lär bli desto gladare. 

Annars Tekla kanske kan dela med sig. Hon fick med sig två chokladkalendrar efter en femteplats på 
60m och en sjätteplats i längd. 

På killsidan dominerade Alexander och Johan P10-grenarna med inte mindre än sju medaljer varav 
ett guld vardera. 



 

Johan och Alexander har all anledning att vara nöjda efter många strålande insatser! 

  

Pallplatser 

Carolina Larson -02 

Brons F12 800m 2.36,54 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 Höjd 1,43 - klubbrekord! 

Brons F11 Längd 3,80 

Silver F11 Kula 7,48 

Guld F11 800m 2.43,31 

Johan Rosenbaum -04 

Guld P10 Kula 7,36 

Silver P10 Höjd 1,21 

Silver P10 60m 9,42 

Silver P10 Längd 3,82 

  



Alexander Ludwigs -04 

Guld P10 Höjd 1,27 

Brons P10 60m 9,45 

Brons P10 Längd 3,73 

2013  

 

Triumfglass-spelen, Örebro 30/11 2013  
2013-12-02 19:10 

Hanna slog klubbrekord och Sara vann dubbelt!  
 
När Triumfglass-spelen avgjordes för elfte gången fanns DSK på plats. 

Hanna satte pers på både 60 och 200m med 8,81 resp 29,06. Resultatet på 200m är så bra så att det 
är nytt klubbrekord, det föregående hade stått sig ända sedan 2002! Om Hanna springer sju 
hundradelar snabbare på 60m tar hon det klubbrekordet också. 



 

Sara omgiven av de två andra medaljörerna på 200m 

Sara gjorde en strålande tävling och vann både 200 och 600m, dessutom silver i längd. 

Markus lyckades ta två silver trots att han var krasslig och inte kunde vara med på alla grenar han 
tänkt sig. 

Pallplatser och klubbrekord: 

Hanna Bäckman -02 

Fyra F13 200m 29,06 - klubbrekord F12! 

Sara Fajerson -03 

Guld F11 200m 30,83 

Guld F11 600m 1.55,88 

Silver F11 Längd 4,31 

Markus Brodin -04 

Silver P10 60m 9,49 

Silver P10 200m 31,81 



 

Julklappsjakten, Göteborg 7-8/12 2013  
2013-12-09 20:15 

"Vi är kända. Vi har en egen flagga"  
 
Bilden ovan. Premiär för vår nya flagga som här dyrkas av våra tuffaste tjejer! 

Vilken resa vi gjorde. På många sätt. Ett exempel: när Johan Rosenbaum vann sitt försöksheat på 
60m på lördag morgon trodde speakern Johan var från Danmark (det stod J Rosenbaum DAN på 
resultattavlan). På söndag eftermiddag noterade samme speaker att Danderyds SK var närvarande 
vid nästan varje prisutdelning. Vår nyinköpta DSK-flagga vajade stolt på arenan och på Instagram 
konstaterade Emilia  ”Vi är kända!! Vi har en egen flagga.” 

Men det kanske är bäst att börja från början. På fredag eftermiddag klev 17 unga friidrottare 
tillsammans med ledare, föräldrar och farfar på tåget som skulle föra oss till Göteborg och Sveriges 
största inomhustävling Julklappsjakten. Tågresa, inkvartering på vandrarhemmet och 



gemensam lasagnemiddag förlöpte utan problem. I Göteborg anslöt även vår eminente huvudtränare 
Per-Jonas Trollsås. Alla var laddade och sugna på att få tävla. 

Frukost sju och sen spårvagn till hallen ”Friidrottens hus” (fast vissa hade sovmorgon). De flesta 
pojkarna inledde med 60m, såväl Johan, 
Markus Brodin och Karl Nilsson vann sina försöksheat. Philip Ludwigs tvåa i 
sitt. Startfälten var stora, många gånger närmare 50 ungar i en gren och konkurrensen förstås 
knivskarp. Karl hade en fin förmiddag och vann silver på både 60m och längd genom nya personliga 
rekord. Karl kan se lite loj ut men visade en fantastisk förmåga att tända till då det behövdes. Han 
ledde länge längdhoppet men i sista omgången fick han se sig omhoppad med ynkliga två cm, lite 
snopet förstås. Det måste varit roligt för Karl att hans farfar (boendes i Göteborgstrakten) var där 
och hejade, å andra sidan verkade farfar väldigt förtjust i Karls pokaler så vem vet, Karl kanske inte 
fick med dem hem sen. 

Philip gjorde också en mycket bra 60m-final. 7,82 innebar brons och nytt klubbrekord! 

Theodor Gilstringss första tävling om man inte räknar med Danderyds-OS 
inleddes med längdhopp, 3,43 gav en helt OK femtondeplats bland de 40 
startande. Den lite mer rutinerade Frida Bäckman hoppade 3,45 och kom elva av 
49 tjejer, det kan man inte klaga på. Tor Fåhraeus, som var vår ende 
stavhoppare, hade flera fina försök på 2,20 – tufft ändå att våga ställa upp. 
Arvid Friberg sprang sitt första lopp på 1000m på 3,13. 

Nu började även flera höjdtävlingar med DSK-intresse, också kula. Som åskådare var det nästan 
svårt att veta var man skulle titta, det var DSK-linnen och –toppar överallt ibland kändes det som. 

Saga Berneryds höjdhopp gick väl sådär men Johan tog silver i kula, samtidigt pågick Lovisa 
Ewerblads höjdtävling i en evighet. Ingångshöjden var 90cm, Lovisa gick in på 1,05. När hon tog 1,34 
var det klart att det skulle bli guld men Lovisa var inte nöjd med det. Hon tog sedan 1,40, 1,43 
(tredje försöket), 1,44 (också tredje), 1,45 och till sist fantastiska 1,46 som också innebar 
tävlingsrekord och då ska man komma ihåg att denna tävling arrangerats 35 gånger tidigare! 

Trots det utdragna höjdhoppet (20 hopp under tre timmar!) tog 
Lovisa chansen i tresteg genom att mobilisera de absolut sista krafterna och hoppa 8,62 vilket gav 
dagens andra guldpokal. 

Vi i DSK är starka på medeldistans, that’s a fact! Denna gången visade Emilia och Carolina Larson 
och Saga Brodin detta genom att komma trea på F13 800m respektive etta och sjua på F12 800m. 

Dagens kanske gladaste segrare kom från DSK- det var Saga som överträffade alla förväntningar 
genom att springa 200m på 26,30 vilket också är klubbrekord. Extra roligt med tanke på de 
skadeproblem Saga haft och ett bra kvitto på hur väl hon genomfört sin rehab. Vilma filmade hela 
loppet och  att se den nästan förvånade Saga efter loppet utbrista ”Jag vann” är lika roligt varje 
gång. 

Philip slog klubbrekord på 200m och vann brons. Nils Jonsson sprang också fint, 29,92 var nytt pers. 

Det är jobbigare än man kan tro att vara på friidrottstävling även om den tid man faktiskt tävlar är 
försvinnande liten, det tyckte nog alla ungdomarna så kvällsaktiviteterna inskränkte sig i princip till 
att äta middag och softa på vandrarhemmet. 

På’t igen på söndag. Även denna dag skulle bjuda på ädla medaljer och klubbrekord skulle det visa 
sig. Linnea Vellani vann sitt försöksheat på 60m och tog sig till B-final, om Linnea som här gjorde 
sin riktiga tävlingsdebut nu fått blodad tand kommer här ett julklappstips till hennes föräldrar: ett 
par spikskor. Linnea gjorde lite i skymundan av Lovisa även en fin kultävling. Linnea gjorde särskilt 
en mycket bra stöt över 6 meter där hon tyvärr lämnade kulringen på ett otillåtet sätt varför den 



inte räknades med lite mer rutin händer inte sådant. Lovisa vann sitt tredje guld genom att 
stöta 7,93. 

Johan visade att han är extra duktig på horisontella hopp när han vann silver i längd och brons i 
tresteg (tresteget mot ett år äldre pojkar). 8,09 är ett nyetablerat trestegsklubbrekord för P10. 

Saga gjorde ett väldigt bra försöksheat på 60m (8,12) men i finalen missade hon starten helt och 
därmed försvann hennes medaljchanser. 

Någon som på senare tid gått från klarhet till klarhet är Hanna Bäckman. Denna tävling blev inget 
undantag. Först vann hon sitt försöksheat på 60m med 8,75 och detta övertrumfade hon i finalen 
med 8,66. På det blev hon tvåa, en hundradel bakom ettan. Hur många tjejer som ställde upp? Jo, 
82 stycken! Det var bra att Hanna sprang så snabbt för annars hade den text hon valde att pryda sin 
nyinköpta Julklappsjakts-tröja ”2 fast 4 you” kanske känts lite obekväm. Hanna passade även på att 
hoppa hela 4,60 i längd. 

Nils gjorde ett taktiskt fulländat 1000m lopp när han vann B-finalen på 3.16,39, detta gav en 
åttondeplats och medalj. 

Mika Söderström som tävlar för Vallentuna men var tillsammans med oss och har ett stort DSK-hjärta 
kom fyra på 1000m. 

Tidsprogrammet för Markus och Theodor var sådant att det var precis att de skulle hinna 
med paradgrenen 600m med tanke på tågets avgångstid. Båda dessa fick ta taxi när vi övriga åkte 
spårvagn men det var det värt; Markus kom på en femteplats trots att formen inte riktigt var på 
topp och Theodor gjorde en riktig bragdinsats 
när han knep en bronspokal på detta alltså Sveriges största tävling när han för 
första gången sprang 600m, oerhört bra! 

Ja, vi hann alla till tåget med mer eller mindre god marginal och det var ganska skönt att få gå ned 
i varv samtidigt som den svenska vintern gjorde sig påmind utanför vår vagn. Tack SJ för att ni 
höll tiden! 

Julklappsjakten har även en lagtävling. Bland de minst 76 deltagande föreningarna kom vi på tionde 
plats. Ser man på antalet poäng vi tog per atlet skulle jag säga att vi är ännu mer svårslagna. 

Sammanfattningsvis en väldigt trevlig helg med positiva barn och vuxna, gott kamratskap och fina 
idrottsliga prestationer – detta var mycket bra för varumärket! 

Ett särskilt tack till medföljande föräldrar och farfar, utan er hade allt inte gått lika smidigt. Det är 
ett personalintensivt jobb att se efter och coacha barnen på ett sådant här evenemang. Vi trodde 
fyra ledare på 17 barn skulle vara mer än tillräckligt men så var inte fallet. Detta var ju första 
gemensamma tävlingsresan i modern tid för DSK så nu har vi flera uppslag på hur vi kan bli ännu 
bättre. För om det är något alla inblandade är överens om efter denna helgen så är det ”detta 
måste vi göra om”. 



 

Karl, Philip, Nils, Johan, Theodor och Markus visar banderollen på lördag morgon. 

 

De stora tjejerna Saga, Mika, Vilma och Emilia väntar på sin tur att få ge sig in i hetluften! 



 

Karl med hälften av pokalskörden! 

 

Carolina och Lovisa värmer upp (eller vad de nu gör). 



 

Syskonkärlek mellan Hanna och Frida. 



 

Emilia på pallen efter sitt 800m-lopp. 



 

Så här galet glad blir man när man vinner 200m - ifall om man heter Saga Berneryd! 

 

Johan, Theodor och Markus kopplar bort friidrotten för ett tag. Coola Linnea gör det inte. 



 

Tor och Arvid på tåget hem. 

 

Markus och Saga tycker om att åka tåg. 



 

Som de säger i TV-reklamen " Gör om det här i en bil om ni kan" 



 



Denna tröjan går inte att köpa för pengar. Grattis till tävlingsrekordet, Lovisa! 

 

Philip tillsammans med de andra sammanbitna medaljörerna på 60m. 

 

Johan tillsammans med sina zombie-kompisar! 



  

 

Hanna på pallen efter klubbrekordet på 60m! 

  

Medaljer och klubbrekord: 

  

Saga Berneryd -99 

Guld F15 200m 26,30 - klubbrekord F15! 

F15 60m 8,12 - klubbrekord F15! 

  

Emilia Larson -01 

Brons F13 800m 2.34,55 

  

Hanna Bäckman -02 

Silver F12 60m 8,66 - klubbrekord F12! 

Brons F12 Längd 4,60 

  

Carolina Larson -02 

Guld F11 800m 2.35,77 



  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 Höjd 1,46 - tävlings- och klubbrekord! 

Guld F11 Kula 7,93 

Guld F11 Tresteg 8,62 

  

Philip Ludwigs -00 

Brons P14 60m 7,82 - klubbrekord P14! 

Brons F14 200m 26,08 - klubbrekord P14! 

  

Karl Nilsson -02 

Silver P12 60m 8,76 

Silver P12 Längd 4,47 

  

Theodor Gilstring -03 

Brons P11 600m 1.56,96 

  

Johan Rosenbaum -04 

Silver P10 Kula 7,43 

Silver P10 Längd 3,89 

Brons P11 Tresteg 8,09 - nyetablerat klubbrekord P10! 



 

Luciaspelen, Sätra 7-8/12  
2013-12-10 17:48 

Medaljer till Olof, Alex, Sara och Jeanne!  
 
Bilden ovan. Jeanne på prispallen efter mycket bra hoppning!  

Luciaspelen arrangerades för sextonde gången av IFK Lidingö Friidrott och DSK hade en liten trupp 
på plats (de flesta kompisarna var och tävlade i Göteborg). 



Olof gjorde en fin säsongsdebut när han sprang den kommande SM-distansen 1000m på 2.55,52 - det 
var pers med nästan 1,5 sekunder! 

Jeanne gjorde en fin hopptävling, slog innepers och blev till slut trea. För första gången var hon 
även över magiska fyra meter i längd. 

Alexander slog pers i höjd med 1,28 det räckte till guld. Han fick även med sig en silvermedalj efter 
längdhoppet. 

Sara sprang 800m med ett år äldre tjejer och det gick fantastiskt bra! Hon vann sitt heat och tog 
silver, tiden 2.39,16 är nytt klubbrekord. 

 

Är det en fågel? Är det ett flygplan? Nej, det är Alex som sätter nytt höjdpers! 

  

Medaljer och klubbrekord: 

  

Jeanne Lindestam -01 

Brons F13 Höjd 1,36 

  

Sara Fajerson -03 

Silver F12 800m 2.39,16 - klubbrekord F11! 



  

Olof Silvander -99 

Brons P15 1000m 2.55,52 

  

Alexander Ludwigs -04 

Guld P10 Höjd 1,28 

Silver P10 Längd 3,77 

 

SAYO Indoor, Sätra 14/12 2013  
2013-12-15 17:46 

Grym inomhusdebut av Victor och Lucas!  
 
Bilden ovan. Victor och Lucas Törnström på prispallen efter ett väldigt fint genomfört 600m-lopp! 

SAYO Indoor är en ungdomstävling som arrangeras av Turebergs FK. Om några år kan de hålla den i 
Sollentuna när den nya inomhushallen är klar men tills dess avgörs tävlingen i Sätrahallen. Hur tiden 
går blir man påmind om när man ser vilken årgång de yngsta tävlande DSK-barnen nu tillhör, de är 
födda -05. Än så länge har vi bara Lucas och Victor Törnström i den kategorin men de kommer snart 
att följas av fler. 

Sex nya personliga rekord och fem pallplatser blev dagens facit för dessa två! Victor blev 3:a på fina 
tiden 9,75 på 60 meter. Här tog Lucas en hedrande 4:e plats. Längdhopp var nästa gren och här blev 
Victor tvåa med 3,60 och Lucas trea med 3,55. Det följdes av 600m där killarna spurtade till sig 
segern i heat 1 på exakt samma tid. När tusendelarna kollats och alla heat avslutats så tog Victor 
silvret och Lucas bronset. Det kan man kalla en lyckad första inomhustävling. 



Lite mer rutin har 04:orna Johan Rosenbaum och Alexander Ludwigs. De gjorde också en bra tävling 
med till exempel pers för båda i längdhoppet - Alexander 3,87 och  Johan 3,92 (två resp en cms 
ökning). Alexander höll en hög och jämn nivå med tre fjärdeplatser medan Johan hade mer tur med 
marginalerna den här gången å nöp 2 brons i hoppgrenarna. 

Jeanne, som på förmiddagen fick DSK's pris som "Årets glädjespridare", svarade åter för en fin 
höjdtävling, Nu slog hon pers 1,42 vilken gav en bronsmedalj. 

Lovisa hoppade också bra och blev med 1,39 trea bland de ett år äldre tjejerna. 

 

Johan med höjdhoppskompisarna Oscar och Johannes från Hanviken 



 

Tror det står "Just do it" på Carolinas och Emilias hårband och det var exakt vad de gjorde - 
personligt rekord för Carolina och seger för Emilia! 

Medaljer 

Emilia Larson -01 

Guld F13 800m 2.35,95 

Jeanne Lindestam -01 

Brons F13 Höjd 1,42 

Carolina Larson -02 

Silver F12 800m 2.33,85 

  



Lovisa Ewerblad -03 

Brons F12 Höjd 1,39 

Johan Rosenbaum -04 

Brons P10 Höjd 1,18 

Brons P10 Längd 3,92 

Victor Törnström -05 

Brons P9 60m 9,75 

Silver P9 600m 2.09,27 

Silver P9 Längd 3,60 

Lucas Törnström -05 

Brons P9 600m 2.09,27 

Brons P9 Längd 3,55 

 

Täby Vinterspel, Sätra 4/1 2014  
2014-01-11 20:13 

Fin start på nya året!  
 
Bilden ovan. Sara och Lovisa glada efter sina hopp-segrar. 

Lovisas pappa Iggy har lämnat följande rapport: 

Täby Vinterspel brukar alltid vara en trevlig uppstartstävling efter juluppehållet 
och i år var det en liten men oerhört effektiv skara DSK:are som deltog. 

I P10 representerades DSK av Johan Rosenbaum som började dagen med att springa 60m. Johan 
vann sitt försöksheat på 9.52 men fick i finalen ge sig för IFK 
Lidingös duktige Hugo Widlund som redan i försöket slog Mästerskapsrekord. 



Historien upprepade sig i längd där Johan knep ytterligare en silvermedalj 
efter att hoppat 3,83. Men skam den som ger sig! I kultävlingen kom revanschen 
där Johans stöt på 7,32 förde upp honom högst på prispallen för att motta 
guldet. Stark tävling igen Johan! 

Vincent Larson (P09) går från klarhet till klarhet och börjar få bra tävlingsrutin. 
Vincent tog sig till final på 60m genom att sätta personligt rekord med 10,81. 
I finalen förbättrade Vincent tiden ytterligare med 3 hundradelar och slutade 
på en hedrande 7:e plats. Även längdtävlingen slutade med en bra 7:e plats i 
det stora startfältet.  

Systrarna Emilia och Carolina Larson levererade som vanligt trots att tävlingen saknade de längre 
favoritdistanserna. Båda satte personliga rekord i F13-klassen på 200 meter när de kom 2:a i sina 
heat på de fina tiderna 29,80 (Emilia) och 31,46 (Carolina). 

Hanna Bäckman närmar sig formen och tog sig till final på 60 meter. Där slutade hon 4:a med den 
finfina tiden 9,05. I längd (F12) ställde både Hanna och Carolina 
upp. Hanna hoppade 4,42 vilket gav henne Bronsmedaljen och Carolinas längsta 
hopp mätte 3,83. 

För 03-tjejerna blev det lite av en landskamp mellan Sverige och Finland, som 
representerades av duktiga Lotta Putkiranta. Första grenen var höjd där Lovisa 
till slut stod som segrare genom att hoppa 1,37. Nästa gren var längd där Sara 
redan i första hoppet slog till med 4,25, vilket till slut blev nio centimeter 
längre än Lottas bästa resultat. Men i den finska paradgrenen kula fick både 
Lovisa och Sara se sig besegrade när Lottas bästa stöt mätte 10,54! Matchen? 
Den slutade 2-1 till DSK/Sverige! 

Våra duktiga F10 flickor Tekla Thorgerzon och Frida Bäckman ska bli roligt att följa 
framöver. Denna gång blev det tyvärr inga medaljplaceringar men bra 
prestationer att ta med sig till nästa tävling. Tekla tog sig till final på 60m 
med 9,67 men fick det inte riktigt att stämma i finalen och slutade där 6:a. I 
längdhoppet räckte Teklas 3,61 till en 7:e plats och Frida slutade på en 11:e 
plats med 3,32. 

  

Pallplatser 

Johan Rosenbaum -04 

Silver P10 60m 9,45 

Silver P10 Längd 3,83 

Guld P10 Kula 7,32 

  

Hanna Bäckman -02 

Brons F12 Längd 4,42 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 Höjd 1,37 



Silver F11 Kula 7,25 

  

Sara Fajerson -03 

Guld F11 Längd 4,25 

IVDM, Sätra 11/1 2014  
2014-01-11 19:49 

Rekordstor DSK-veterantrupp deltog i inomhus-DM  
 
Vår veteransatsning har rivstartat och vi hade hela 8 atleter anmälda till Stockholms inomhus DM 
den 11/1. 

Tyvärr blev det två återbud p.g.a. skada och förkylning, men vi var i alla fall 6 aktiva som tävlade. 

Jenny Zettergren (M35) debuterade som DSK'are i grenen 60m, tyvärr utan medtävlare i klassen, så 
guldet var givet från start. Välkommen i gänget Jenny! 

 

Jenny sprintar i samma heat som M40. 

Angel Galán (M40) fortsatte sin guldkavalkad i DM. Trots ett felsteg i starten på 60m-finalen så 
lyckades han tangera förra årets resultat och vinna med 8 hundradelar över Märstas Peter Wallin. På 
200m pressades han igen av Peter Wallin, men Angel sprang väldigt starkt och vann på den utmärkta 
tiden 24.00 och slog därmed sitt gamla klubbrekord. 



 

Angel behåller trycket ända in i mål och vinner 200m med 12 hundradelar. 

Vår eminente längdhoppstränare Urban Evjen (M40) har nyligen bytt till DSK, och han ställde upp i 
60m, 60mh, Längd och Tresteg. Han var inte helt nöjd själv, men har ändå nyetablerat klubbrekord 
i längd och tresteg som är något att putsa i framtiden. 

  

 

Urban debuterar i DSK-dressen i längdhopp 

Olof Engdahl (M55) vill helst glömma sitt 60m lopp där kroppen verkade vilja ligga kvar i sängen 
denna lördag morgon. På 200m gick det raskare och han erövrade silvret efter ett starkt upplopp. 
Putsade sitt eget klubbrekord med ett par tiondelar. 



 

Olle kämpar sig förbi Sture Åhs på upploppet och tar silver på 200 m 

Vår starke långdistansare Jonas Hellström (M50), som är en våra mest tävlingsaktiva veteraner, tog 
guld och krossade sitt eget klubbrekord på 3000m med hela 22 sekunder! 

Anders Källberg (M60) är DSK's överlägset äldsta ännu aktiva medlem. Han tävlade i klubben redan 
1972! Över 40 år sedan alltså! Debuterade idag som M60 med 5kg kula. Det gick utmärkt: Silver, nytt 
personligt rekord och klubbrekord. 

 

Anders in action! Är det måhända 11,92 stöten som gav honom silver? 

Jenny Zettergren (K35) 
60m 9,03 Nyetablerat klubbrekord 

Angel Galán (M40)   
Guld 60m 7,50 Tangerat klubbrekord 
Guld 200m 24,00 Nytt klubbrekord 

Urban Evjen (M40)  
60m 8,73 
60mh 10,99 
Längd 4,55 Nyetablerat klubbrekord 
Tresteg 9,86 Nyetablerat klubbrekord 



Jonas Hellström (M50)  
Guld 3000m 10.27,20 Nytt klubbrekord 

Olof Engdahl (M55)  
Brons 60m 9,44 
Silver 200m 31,21 Nytt klubbrekord 

Anders Källberg (M60)  
Silver Kula(5kg) 11,92 Nyetablerat klubbrekord 

 

Örebro Indoor Games 11-12/1  
2014-01-23 19:03 

Många medaljer till Hanna och Lovisa!  
 
Bilden ovan. Hanna hade en lyckad lördag på Örebro Indoor Games med inte mindre än tre 
pallplatser. Överst på pallen fick hon vara efter 60m. 

Örebro Indoor Games är en ganska stor tävling med omkring 1500 starter över två dagar. I år 
representerades DSK av Hanna och Frida Bäckman samt Lovisa Ewerblad. 

Både Hanna och Lovisa verkar trivas i Örebro för de tog tre medaljer var. 

Hanna vann 60m efter att haft näst bästa försökstid. 



Lovisa gjorde en mycket fin kultävling med 8,32 som bästa stöt. Det spekuleras nu i friidrottskretsar 
inte om utan när hon kommer att ta klubbrekordet som är på 8,53 och äldre än Lovisa själv. 

Frida kom på en sjätteplats (av 32)  i längd.Hon hoppade 3,44. 

Pallplatser 

Hanna Bäckman -02 

Guld F12 60m 8,74 

Silver F12 200m 29,43 

Brons F12 Längd 4,36 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 600m 1.59,80 

Guld F11 Höjd 1,40 

Brons F11 Kula 8,32 

 

Huddinge/Västerås/Växjö 18-19/1  



2014-01-23 20:47 

Guld överallt!  
 
Bilden ovan. Lucas och Victor Törnström höll sig mycket väl framme bland alla andra friidrottande 
åttaåringar i Storängshallen. 

Det har varit en intensiv tävlingshelg med Scandic Indoor Games i Huddinge, Inlagda Gurkspelen i 
Västerås och Best Western Games i Växjö. 

På alla dessa ställen fanns var DSK-atleter i farten. 

I Huddinge vann Saga 60m trots en usel start. Som tur är är Saga en mästare på att fälla sig och 
detta gav guldet med en ynka hundradels marginal. 

Olof gjorde ett mycket fint 1000m-lopp. Personligt rekord och 2.54,67 gör att han nu är på åttonde 
plats på Sverigestatistiken. 

För så unga friidrottare som Sara finns ingen Sverigestatistik (den börjar från F/P14) men 4,40 i 
längd och 2.36,14 på 800m skulle räcka väldigt långt, det är ett som är säkert. Resultatet på 800m 
innebar både tävlings- och klubbrekord! 

I Västerås visade Markus "Mackan" Brodin att han börjar vara igång igen efter lite småskador. Brons 
på 600m och pers i kula. Alexander gjorde också stabila insatser på 60m och längd men fullträffen 
kom i höjd där 1,28 också blev segerresultatet. 

Lovisa visade också fin form i såväl löpning, kast och hopp. Den minnesgode läsaren kanske kommer 
ihåg att Lovisa närmat sig klubbrekordet i kula och, tänka sig, nu har hon tagit det! 8,73 lyder det 
nya rekordet på - vi får väl se om det står sig över ett decennium som det gamla gjorde. 

Emilia och Carolina hade åkt ända till Växjö och nya Telekonsult Arena, en arena som kan stoltsera 
med sex banor runt om vilket är tämligen unikt. 

Tydligen var banorna bra för 200m för här satte båda systrarna personliga rekord. Även på denna 
tävling fick en DSK-are vara överst på prispallen för Carolina vann 800m. 

  



 

Aldrig i Scandic Indoor Games historia har någon sprungit så snabbt i F11 800m som Sara gjorde! 

 



Alexander visar guldmedaljen från årets Inlagda Gurkspel. 

 

Sex banor varvet runt inomhus, I Sverige måste man åka till Växjö för att få uppleva det. 

  

Pallplatser 

Sätra 

Saga Berneryd -99 

Guld F15 60m 

Olof Silvander -99 

Brons P15 1000m 

Sara Fajerson -03 

Guld F11 Längd 4,40 

Guld F11 800m 2.36,14 - klubbrekord! 

Victor Törnström -05 

Silver P9 Längd 3,59 

Brons P9 60m 9,88 

  

Västerås 

Markus Brodin -04 

Brons P10 600m 2.03,45 

Alexander Ludwigs -04 

Guld P10 Höjd 1,28 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 600m 1.58,38 

Guld F11 Höjd 1,37 

Brons F11 Kula 8,73 - klubbrekord 

  



Växjö 

Carolina Larson -02 

Guld F12 800m 2.36,37 

 

Hammarbyspelen, Sätra 24-26/1 2014  
2014-01-29 17:48 

Många nya klubbrekord!  
 
Bilden ovan. Vilma pustar ut efter sitt tuffa 1500m-lopp. Tiden 4.51,22 innebar en väldigt bra 
säsongspremiär! 

Hammarbyspelen, som även gäller som DM för klasserna PF17 och 19, med över 2000 starter under 
tre dagar är en tävling som bjuder på ett stort grenprogram, det vill säga extra goda möjligheter att 
slå klubb- eller personligt rekord. Många DSK-are tog denna chansen. 

En var veteranen Jonas Hellström som var flitigt i elden; 3000m på fredag, 1500m på lördag och 
800m på söndag. Jonas visade fin form och satte varje gång nytt klubbrekord. Det ser mycket bra ut 
inför Inne-SM som avgörs 8-9 februari i Huddinge. 

Eleonora satte nytt personligt, tillika klubbrekord, i viktkastning. 10,95m lyckades hon kasta den 
7,26 kg tunga vikten. Det är hon för närvarande tredje bäst i landet på! 

På medeldistanssidan sattes mängder av personliga rekord. Om jag inte har fel sprang iallafall alla 
dessa fortare än de någonsin gjort tidigare: Olof Silvander (brons på P15 1000m), Arvid Friberg (pers 
med nästan 8 sekunder på 1000m!), Nils Jonsson (silver på P14 1000m), Carolina Larson (silver F12 
600m), Sara Fajerson (guld F11 600m) och Lovisa Ewerblad (silver F11 600m). Sara och Lovisa hade 
säkert kunnat springa ännu lite snabbare ifall de fått möjligheten att sparra varandra i samma heat 
men nu valde arrangören att dela upp heaten utan att beakta vilka tider tjejerna angett (trots att 
det står så i tävlingens eget PM!), trist! 

Emilia Larson sprang också bra och blev trea i sitt 600m-lopp. 



Vilma Jonsson gjorde en mycket fin comeback efter att ha varit skadad hela hösten. I ett lopp där 
det i 1400 meter såg ut som om ungdomsfinnkampsmeriterade Amanda Trense skulle segra gjorde 
Vilma en fin avslutning och gick förbi i sista kurvan.  

Saga Berneryd gjorde en stabil insats på 60m, starterna satt bättre än förra veckan och bland många 
duktiga tjejer slutade hon på en hedersam tredjeplats. 

Philip Ludwigs gjorde en fin insats på 60m på lördagen men en ännu bättre på söndagens längdhopp. 
Philip fich äntligen ansatsen mot plankan att fungera och hans längsta hopp mättes till makalösa 
5,43 som förstås är klubbrekord men även det fjärde längsta bland jämnåriga i Sverige! 

Det gjorde förstås många fler fina insatser. Sara vann tresteg på nytt klubbrekord. Lovisa vann höjd 
(igen!). Johan Rosenbaum fortsatte DSK's fina traditioner på 10-åringarnas fyrkamp genom att 
komma trea (av 26). I kula var han bäst. 

Theodor Gilstring gjorde Sätrahallsdebut och kom på en fin sjundeplats på 600m. 

Med mera, med mera. 

  

 

En fokuserad Saga med från start på 60m 



 

Prispallen på F15 60m: Råby-Rekarnes Victoria Almerén-Hansson, Gefles Vilma Åkerman och allas 
vår Saga.  

 

Tänka sig, den gamla sportjournalistklyschan "lagtempolopp på cykel är lagtempolopp på cykel, och 
i lagtempolopp på cykel kan allt hända" går även att applicera på 1500m. När det var ett varv kvar 
såg Vilma avhakad ut men ett varv senare var hon ikapp och förbi. 



 

Five athletes. One lineup. No coincidence. 

 

Lovisa, Sara och AIK's Sofia Mazanti Nyberg på prispallen efter F11 600m. 

  

Pallplatser, DM-medaljer och klubbrekord 

  

Jonas Hellström -61 

M 800m 2.23,38 - klubbrekord M50! 

M 1500m 4.49,63 - klubbrekord M50! 



M 3000m 10.19,06 - klubbrekord M50! 

  

Erland Simonsson -96 

M1500m 4.55,83 P19 DM-brons 

  

Gustav Kramnäs -97 

P17 1000m 3.00,30 DM-brons 

  

Olof Silvander -99 

Brons P15 1000m 2.54,01 

  

Philip Ludwigs -00 

Brons P14 60m 7,98 

Silver P14 Längd 5,43 - klubbrekord! 

  

Nils Jonsson -00 

Silver P14 1000m 3.13,51 

  

Johan Rosenbaum -04 

Silver P10 Längd 3,87 

Guld P10 Kula 7,50 

Brons P10 4-kamp 

  

Vilma Jonsson -99 

Guld K 1500m 4.51,18 - nyetablerat klubbrekord F15! 

  

Saga Berneryd -99 

Brons F15 60m 8,17 

  

Eleonora Olsmats -99 

Guld F15 Vikt 10,95 - klubbrekord! 

  

Emilia Larson -01 



Brons F13 600m 1.49,90 

  

Carolina Larson -02 

Silver F12 600m 1.50,02 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Silver F11 600m 1.57,85 

F11 60m häck (68 cm) 11,32 - nyetablerat klubbrekord! 

Guld F11 Höjd 1,37 

Silver F11 Kula 8,33 

  

Sara Fajerson -03 

Guld F11 600m 1.54,61 

Guld F11 Tresteg 8,81 - klubbrekord! 

 

Råby Indoor Games Eskilstuna 1/2 2014  
2014-02-10 20:07 

Guld till Eleonora!  
 
Här följer en rapport från pappa Calle från tävlingen Råby Indoor Games som gick av stapeln i 
Eskilstuna den första februari: 



"Eleonora var ende DSK-are på plats. Kulstötningen har gått lite trögt på sistone, men nu fick hon i 
alla fall till första tävlingsstöten över 10 m med 3 kg kulan. Det saknades dock några centimeter till 
både pallen och klubbrekordet. 

I viktkastningen blev det seger." 

Ja, det ser bra ut inför inomhusungdoms-SM där Eleonora är en del av den starka DSK-truppen. IUSM 
som avgörs i Växjö 8-9 mars. 

Och för alla er som undrar om det inte gick att hitta ett ännu äldre foto av Eleonora än det som 
pryder denna notis så ser ni svaret nedan. 

 

Vilma och Eleonora för typ fem år sedan när de ännu inte 

förvandlats till galna 14-årsmonster! 

  

Eleonora Olsmats -99 

Guld F15 Vikt (7,26kg) 10,68 

 



 

Lilla XL-galan, Sätra 2/2 2014  
2014-02-04 19:27 

Medeldistansare och 04-or i fokus!  
 
Bilden ovan. I Pojkar 10 Kula blev det trippelt DSK på prispallen genom Markus, Johan och 
Alexander - strongt gjort, grabbar! 

Det har kommit en del rapporter från söndagens tävling "Lilla XL-galan" i Sätrahallen. 

Lars Rosenbaum skriver följande: 



"Vilken bra Danderyds-P04 dag det var i Sätrahallen idag. Började med längd där 35 killar var 
anmälda. I andra omgången får Alexander på nytt personligt 388 cm men Johan kontrar med att 
tangera sitt personliga med 392 i tredje och sista omgången. Guld och silver till Danderyd.Hade de 
inte varit så många starter denna dag hade killarna även fått ett fjärde chans (som alla andra) och 
kanske hade 4 meters fullträffen kommit då. 

Fortsätter med 60 meter. Efter massa stress mellan kulringen och 60 meter finalen lyckas killarna 
trots allt springa fort även i loppet. Den gången vinner Alexander på 9,44 och Johan blir trea på 
9,48. 

 Den riktiga Danderydtriumfen kommer dock i sista grenen kula. Markus som har ont i foten och valt 
att avstå från 60 meter och längd ansluter och trippelsegern är ett faktum. Johans riktiga fullträff 
på uppåt 7,80-7,85 döms bort då Johan går ut bakåt i ringen för fort (??) men han vinner trots allt på 
743. Markus slår nytt pers med med 707 och Alexander bärgar bronset med 653. Vilken DSK-triumf! 
Prisutdelning förrättas av Hässelbys Jessica Samuelsson aktiv sjukamperska och näst bäst i Sverige 
genom tiderna med 6300 poäng vilket gav en 13:e plats i OS i London 2012. Wow, nästan lika häftigt 
som förra helgen då Johans idol Michel Torneus delade ut priserna i Hammarbyspelen." 

Lilla XL-galan fungerar som genrep inför "stora" XL-galans ungdomsstafett och trots att vi i klubben i 
de aktuella årgångarna har lite killbrist hade Helena Larson lyckats samla ett lag. Laget bestod av 
Emilia Larson, Markus Brodin, Hanna Bäckman och Karl Nilsson. Alla sprang otroligt bra och de såg ut 
att göra en bra tid kring 2 min kanske till och med  under men så föll Karl i sista kurvan. Han var 
tapper som reste sig och sprang i mål! De får komma igen i Globen på torsdag. 

Även vår eminente huvudtränare Per-Jonas Trollsås var på plats och han blev mäkta imponerad av 
de prestationer som klubbens unga atleter utförde på medeldistans-loppen: 

"Jag hade en mycket trevlig eftermiddag i Sätrahallen igår. 

 Det är ju helt otroligt vad alla presterar bra på medeldistans. 

Alla som ställde upp tog medalj och flera stycken satte dessutom fina personliga rekord med mera. 

Det kändes som om bara det var en DSK-are på startlinjen så var framgång lika med faktum........- 

F11 600m 1:a Sara Fajersson  (ledde i princip från start till mål) 

F12 (ingen startande då Carolina Sprang i F14!!!!) 

F13 600m 1:a Emilia Larsson (PB med 3 sek!)  (sprang taktiskt fulländat och gick från tredje till 
första plats på slutvarvet!!!) 

F14 1000m 3:a Carolina Larsson (PB med flera Sekunder........ och även här bra taktik släppte iväg 
Bivstedt och låg även sist i fältet men avancerade uppåt för att även utmana om  andraplatsen ut på 
slutvarvet och ända in på upploppet) 

P14 1000m 1:a Philip Ludwigs  också han sprang mycket taktiskt på den för honom 
ovana  distansen  och tog det lugnt varv 1-2 och avancerade till ledning på varv 4:a och sedan 
sprang ifrån de övriga på sista varvet) 

P15 1000m 2:a Olof Silvander det mest taktiska lopp jag sett Olof göra låg 2-3:a fram till sista varvet 
utan att förbruka för mycket energi på kubbningar, stack sedan ifrån trean med en långspurt på ca 
200m. 

Helkul att titta på!" 



Finns inte så mycket att tillägga efter detta, möjligtvis att Philip fick till ett riktigt monsterhopp i 
längd, 5,46! Detta är nytt klubbrekord och lägger Philip på en mycket fin fjärdeplats bland Sveriges 
alla P14. 

 

Johan med sin imponerande medaljskörd. Extra roligt är det säkert att Lilla XL-galans medaljer är 
just i storleken XL och även extra tunga. 

  



 

Det är ju inte varje dag som DSK fullständigt äger prispallen så här är ännu en bild på våra duktiga 
04-or. 



 

Sjukamparen Jessica samuelsson delar ut kulmedaljerna. 

 

Carolina tillsammans med de övriga pristagarna (två respektive ett år äldre) på P14 1000m. 



 

En nöjd Emilia i mitten efter guld och personligt rekord med 3 sekunder på 600m! 

  

Pallplatser 

Olof Silvander -99 

Silver P15 1000m 2.53,05 

  

Philip Ludwigs -00 

Guld P14 1000m 3.11,90 

Silver P14 Längd 5,46 - klubbrekord! 

  

Alexander Ludwigs -04 

Guld P10 60m 9,44 

Silver P10 Längd 3,92 

Brons P10 Kula 6,53 

  

Johan Rosenbaum -04 

Brons P10 60m 9,48 

Guld P10 Längd 3,92 

Guld P10 Kula 7,43 

  

Markus Brodin -04 



Silver P10 Kula 7,07 

  

Carolina Larson -02 

Brons F14 1000m 3.17,34 

  

Emilia Larson -01 

Guld F13 600m 1.46,73 

  

Sara Fajerson -03 

Guld F11 600m 1.58,95 

Guld F11 Längd 4,34 

 

XL-galan, Globen 6/2 2014  
2014-02-10 19:14 

Två stafettlag sprang i Globen!  
 
Att springa i Globen det måste väl vara som att spela tennis i Wimbledon, golf på Sankt Andrews 
eller fotboll på Kopparvallen!  

I samband med XL-galan genomförs ungdomsstafetter och förtävlingar. Även i år lyckades DSK ställa 
upp med två stafettlag trots att vi inte har så många killar i de aktuella åldrarna och trots några 
sena återbud. Våra unga atleter skötte sig utmärkt och växlingarna fungerade perfekt. 



Våra stafettlag bestod av: 

Lag 1: Emilia Larson, Hanna Bäckman, Oskar Skarborg, Seth Ödling 

Lag 2: Signe Printz, Jeanne Lindestam, Bror Ödling, Olle Häger 

Extra tack till lagledarna Helena Larson och Anders Gjärdman. 

Vår enda deltagare på förtävlingarna var Vilma Jonsson som sprang 1500m mot mycket kvalificerat 
nationellt motstånd. Trots hela 16 startande blev det ett fint race där inte mindre än nio personliga 
rekord slogs, bland annat Vilmas. Hennes tid blev 4.43,14 vilket förstås är klubbrekord men även för 
närvarande räcker till en sjuttondeplats på Sverigestatistiken. 

På huvudtävlingen återfanns en före detta DSK-are. Ni vet väl om att längdhopparen Erika Jarder 
har ett förflutet i vår klubb?  

EM-medalj till före detta DSK-atlet 

  

 

Förväntansfulla på väg in mot Calling room - Jeanne, Signe, Olle och Bror 



 

Så här glad blir man när man sätter personligt rekord i Globen! 

  

Vilma Jonsson -99 

5:a K 1500m 4.43,14 - klubbrekord F15! 

IVSM, Huddinge 7-9/2 2014  
2014-02-10 21:53 

Rekordmånga framgångsrika veteraner tävlade i inomhusveteran-SM.  
 
Det var en rekordstor trupp veteraner som ställde upp i IVSM i Huddinge. En eloge till HAIS som 
skötte tävlingen exemplariskt. En av de proffsigast genomförda tävlingar som jag någonsin bevistat 
(jag har varit på MÅNGA tävlingar som friidrottspappa...). 

8 atleter gjorde sammanlagt 19 grenstarter. 

Vår fantastiskt fina 12:e plats av 126 deltagande klubbar vittnar om hur aktiva vi var och hur fina 
placeringar vi fick. 

Det är ju mycket roligt att vår veteranverksamhet växt så snabbt att vi för första gången i historien 
kunde ställa upp ett helt stafettlag. 



 

4 mycket glada stafettlöpare: Angel Galán -72, Thomas Stjerngren -63, Olof Engdahl -58 och Jonas 
Hellström -61.  

Seriösa som vi är så tränade vi växlingar på Bosön vid två tillfällen före SM, och vi vara väldigt 
laddade inför lördagens stafett. 

På tävlingsdagen råkade dock vår startman Jan Berneryd olyckligt ut för en sträckning i slutet av sitt 
60m-lopp, men vår medeldistansspecialist Jonas Hellström ställde solidariskt upp i Jannes position i 
laget. Tack Jonas! 

Sex lag ställde upp i två heat. Vi sprang i B-heatet mot Lidingö och Huddinges lag 2. 

Jonas hade tufft motstånd på sin sträcka och när han växlade till Olof var det en bra bit upp till 
Huddinges andraman, men ganska snart fick Olof kontakt och kunde gå om i sista kurvan. Växling till 
Thomas gick utmärkt och han kunde förvalta vår placering. När Angel tog över pinnen var det cirka 
50m till ledande Lidingö, men Angel gjorde en fruktansvärt snabb löpning och var ikapp och förbi 
redan innan sista kurvan. 

Det blev heatseger och en 4:e placering totalt. Vi var cirka 7 sekunder från bronset, vilket kan 
tyckas mycket, men med mera träning och mer optimerad ålderssammansättning är det absolut 
ingen omöjlighet att ta medalj i framtiden. (Reglerna säger att minst två deltagare ska vara äldre 
än 50 år) 

Detta var bland det roligaste vi gjort i tävlingssammanhang, och vi var helt eniga om satsa på 
stafett även i VSM i sommar. 

Fler bilder, resultat längst ner... 



 

Glad silvermedaljör, Anders Källberg Kula M60 

 

Jenny i starten på sitt bronslopp (bra armföring!) 



 

Angel på pallen (Är detta 3/4 av Sveriges M40 stafettlag på VM i Budapest?) 

  

Här följer listan på alla starka bedrifter som resulterade i vår utmärkta placering i klubbtävlingen: 

  

Angel Galán -72 

Silver M40 60m 7,47s Klubbrekord M40 

Silver M40 200m 23,69 Klubbrekord M40 

  

Jonas Hellström -61 

Silver 800m 2.20,45 Klubbrekord M50 

Brons 1500m 4.45,04 Klubbrekord M50 

4:a 3000m 10.16,95 Klubbrekord M50 

  

Anders Källberg -54 

Silver M60 Kula (5kg) 11,36 

  

Jenny Zettergren -75 

Brons K35 60m 8,96s Klubbrekord K35 

Brons K35 Längdhopp 4,06 Nyetablerat klubbrekord K35 

4:a K35 200m 30,90 Nyetablerat klubbrekord K35 



  

Urban Evjen -73 

Brons Tresteg 9,87m Klubbrekord M40 

60m 8,78s 

5:a 60mh 11,76 (kunde inte gå för fullt p.g.a. skada i vaden) 

  

Thomas Stjerngren -63 

4:a M50 200m 28,21 Nyetablerat klubbrekord M50 

  

Jan Berneryd -66 

6:a 60m 8,34s Tangerat klubbrekord 

  

Olof Engdahl -58 

7:a M55 200m 31,52 

  

Stafettlaget 4x200m  

Jonas Hellström -61, Olof Engdahl -58, Thomas Stjerngren -63, Angel Galán -72 

4:a 1.52,30 Nyetablerat Klubbrekord 

 

 

 



 

Vinthundsvintern, Sätra 8-9/2 2014  
2014-02-10 20:34 

Vilma näst bäst i Stockholm!  
 
Tävlingen Vinthundsvintern fungerar även som distriktsmästerskap för Stockholm. Skador och 
sjukdom gjorde att Vilma Jonsson blev ensam om att försvara DSK's färger denna gång. 

Vilma ställde upp på 800m i ett startfält där flera av Stockholms bästa löpare lyste med sin 
frånvaro. Täbys Ida Holm som sprungit under 2,10 blev för tuff men alla andra löpare fick se sig 
slagna av Vilma vars 2.17,00 var nytt inomhuspers. 

Riktiga Vilma-fans kan kolla in länken nedan för att se loppet (Vilmas lopp kommer först). 

Vinthundsvintern 2014 K 800m med flera lopp 



 

Vilma kopplar på sitt fighting-face och fäller ut armbågarna inför start 

 

....och här är löparna iväg, bara 798m återstår 

  

Vilma Jonsson -99 

Silver K 800m 2.17,00 - klubbrekord F15! 



 

ÖGIF Inne, Ås 22/2 2014  
2014-02-28 19:19 

Personliga rekord för Tekla i Jämtland!  
 
Stina Thorgerzon rapporterar: 

"På sportlovet och vägen upp mot Jämtlandsfjällen stannade vi till i Ås utanför Östersund för att 
tävla i ÖGIF inne. 

Tävlingen är relativt liten och starterna är varannan årsklass. Trevligt arrangemang och trots 
inledande tekniska problem var de snabba att ta igen den förlorade tiden och med god 
kommunikation till de tävlande vilket vi upplever är en brist på många tävlingar. 
Tekla ville tävla för att visa kusinen från Östersund hur friidrott funkar. Hon tävlade med F11 det 
vill säga emot en årskurs äldre. Roligt att möta nya duktiga tjejer och försöka slå personliga rekord. 
Och det visade sig gå vägen! Nytt personbästa på 60 meter med 9,49 och nytt personbästa i 200 m 
på 33,05. 

Bästa placering var en 4e plats i 200 meter. Nästa år blir det med "rätt" åldersklass och då ska Tekla 
vara med och fightas om medaljer. Och det bästa av allt är att vi lockat ytterligare en tjej in i 
friidrotten så till nästa år får hon sällskap av kusinen!" 

Ja, bra gjort av Tekla att hävda sig så bra mot de äldre tjejerna, ett år gör stor skillnad när man 
bara är nio. Säkert också roligt med lite omväxling vad gäller tävlingsarena, tror många tävlande 
DSK-are kan Sätrahallen rätt bra efter några tävlingssäsonger. Nedan en bonusbild på Tekla och 
Irene Ekelund från i somras. 



 

 

 

Formenkollen/IUDM, Sätra 1-2/3 2014  
2014-03-03 20:11 

Dramatik när DSK tog fem distriktsmästerskap!  
 
Bilden ovan. Nils är bäst när det gäller. Ett väldisponerat 1000m-lopp gav både personligt rekord, 
distriktsmästerskap och plats i Stockholms lag vid de kommande Svealandsmästerskapen! 

Tävlingen Formenkollen fungerar även som Inomhus-DM för Stockholm och uttagningstävling för 13-
14-åringarnas Svealandsmästerskap. Lite tråkigt att det blir krock för de som väljer 
sportlovsaktiviteter utanför Stockholmsområdet kan man tycka. 



Årets tävling blev extra dramatisk eftersom det på lördagen började brinna i Sätrahallens tak. 
Hallen fick utrymmas och brandkåren rycka ut. Ingen person kom dock till skada. Tävlingarna blev 
förstås rejält försenade men iallafall för löpgrenarna lyckades arrangörerna nästan ta ikapp innan 
dagen var över. 

Efter de två tävlingsdagarna kan man konstatera att fyra DSK-are nu kan kalla sig bäst i Stockholm: 

Saga vann DM-titeln på både 60m och 200m. På 60m var IK Ståls Ida Thunberg före men hon är från 
Dalarna. Tiderna var något lite över de personliga rekorden och vi får hoppas att Sagas riktiga 
fullträffar kommer nästa vecka på IUSM i Växjö. 

Olof ledde sitt 1000m-lopp från start till mål. Bra att kunna springa under 2.57 utan draghjälp. 

Vilma hade siktat in sig på att gå under drömgränsen tre minuter på 1000m och genom fem nästan 
identiskt lika snabba varv på låga 35 sek så lyckades hon med det. Ingen annan tjej i landet har 
sprungit så snabbt i år! 

Nils gjorde också ett smart lopp. Coachad av PJ tog han tidigt initiativet i loppet och sedan bara 
växte luckan till de övriga.  

För övrigt kan nämnas att Arvid Friberg slog pers på 200m 26,92. Jeanne Lindestam hoppade 1,33 i 
höjden, för att kunna blanda sig i medaljstriden hade en rejäl höjning av det personliga rekordet 
krävts. 

Philip gjorde också en bra tävling och knep tre DM-medaljer i brons. Hans 25,73 på 200m är nytt 
klubbrekord! 

 

Det var var alltså ingen stavhoppare som fastnat i taket utan en kabelbrand som gjorde att 
brandkåren fick rycka ut till Sätrahallen. 



 

Jeanne fokuserar 

 

Philip trampar ifrån med god marginal till plankan. 



 

En nöjd Olof som numera kan titulera sig distriktsmästare efter ett stabilt 1000m-lopp. 

 

Här har Vilma kopplat greppet om 1000m-loppet och känner att drömgränsen tre minuter är inom 
räckhåll. 



 

Saga flankerad av de två andra medaljörerna efter F15 200m. 

  

Pallplatser 

Olof Silvander -99 

Guld P15 1000m 2.56,99 

Nils Jonsson -00 

Guld P14 1000m 3.10,31 

Philip Ludwigs -00 

Brons P14 200m 25,73 - klubbrekord P141 

Brons P14 Längd 4,82 

Brons P14 60m 8,01 

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 1000m 2.57,08 - klubbrekord F15! 

Saga Berneryd -99 

DM-Guld F15 60m 8,13 

Guld F15 200m 26,45 



 

SM-guld till Vilma och brons till Saga!  
2014-03-11 21:48 

Två medaljer, två klubbrekord och många personliga rekord blev resultatet vid inomhus-SM för 
ungdomar 15-16 år som hölls i Telekonsult Arena i Växjö. DSK hade 5 deltagare anförda av 
huvudtränare PJ Trollsås. Det var Vilma, Saga, Eleonora, Olof och Arvid. Efter två intensiva 
dagar med fantastiska prestationer av våra ungdomar så matchade vi många betydligt större 
klubbar resultatmässigt. Vi kan konstatera av DSK Friidrotts aktiva fortsätter att vara mycket 
framgångsrika. Kan det vara luften i Danderyd?  
 
Perfekt guldlopp av Vilma 

Även om Vilma var favorit efter krossen på DM med en Sverigebästa tid på 2:57:08 så är det aldrig 
bara att hämta medaljen. I försöken körde Vilma en fartlek, enligt henne själv, med väldigt 
varierande varvtider och avslutade med ett jättesnabbt varv och vann heatet klart. På söndag var 
det dags för final och det var ett tufft fält på startlinjen. Vilma tryckte på in i första kurvan och tog 
täten och undvek därmed trängsel och risk för snubbel. Efter tre varv i täten ökade hon takten och 
fältet drogs ut. In i sista varvet ledde hon med knappt tio meter och tryckte sedan på stenhårt ända 
in i mål. Glädjande var också att träningskompisen Mika Söderström från Vallentuna kom starkt på 
slutet och tog silvret en halv sekund efter Vilma. Vilmas lopp kan bara beskrivas som taktiskt 
perfekt! 



 

Vilma i täten 

Brons och dubbla seniorrekord för Saga 

Saga kom till SM med förhoppning om finalplats i åtminstone 200m baserat på tiderna i 
Sverigestatistiken. I första försöksheatet på 60m var Saga ur blocken så snabbt att det fräste i den 
nylagda mattan, i mål blev det nytt pers med 8:03 som är nytt seniorrekord inomhus (Malin Trollsås 
hade det gamla från 2013). I semifinalen innebar tredjeplatsen direktkvalificering till final. I den 
stenhårda finalen gjorde Saga återigen en snabb start och kom i mål som sexa på 8:07 på samma tid 
som femman. Klart över förväntan!  
Fjärde loppet för dagen var försök på 200m och det fanns energi kvar till ett nytt pers med 26:10, 
bara en hundradel från Malins seniorrekord. Sömnen var tydligen god hos faster utanför Växjö. I 
söndagens semifinal passerades 26-sekundersgränsen! Hon vann heatet på 25:97, nytt seniorrekord 
igen. Malin hälsade via sms med 3S - Super Snabba Saga! Finalen blev sedan extremt spännande, 
Saga hade näst bästa tid men bara med tre hundradelar. In på upploppet var det stenhårt om 
andraplatsen när Saga snubblade till 15 m från mål men lyckades ändå korsa mållinjen som trea och 
säkra bronset! 

 

Saga jagar rekord 



Personbästa av Eleonora 

Eleonora hade ett tufft program med deltagande i både 1000m, viktkastning och kula. I 
viktkastningen hamnade de två första kasten utanför kastsektorn, jobbigt läge. Lyckligtvis blev sista 
kastet godkänt men längden räckte inte till ytterligare tre finalkast. Kulringen är i denna hall på 
innerplanen omgärdad av staket så att även kulstötarna får vara med och uppleva den goda 
stämningen i hallen. För Eleonoras del stämde stötningen inte helt och med tufft motstånd hamnade 
hon utanför finalen. I försöken på 1000 m gjorde Eleonora ett mycket stabilt lopp och noterade ett 
personbästa med hela sex sekunder! 

 

Eleonora i viktkastningen 

Stolpe ut för Olof men PB för Arvid 

Olof och Arvid hamnade i samma försöksheat på 1000m. Olof gick ut hårt och var med i klungan och 
fajtades om positionerna och var väldigt nära att snubbla. Tyvärr tog detta kraft och i mål fattades 
ynka nio hundradelar från finalplatsen. Ibland är idrotten grym. Bara att bryta ihop och komma 
igen. Arvid gjorde ett stabilt lopp lite längre ner i fältet och kunde trycka på rejält på sista varvet 
och kom i mål på nytt personbästa med en dryg sekund. 



 

Olof satsar friskt 

 

Arvid tar rygg för att spara kraft 

Föredömliga tonåringar 

VI fick uppleva en väldigt spännande tävling med mycket starka prestationer av våra ungdomar. Det 
som man också kan imponeras av, förutom viljan att prestera och träna för att bli bättre, är den 
extremt ödmjuka inställningen till sina medtävlare. Under tävlingen gör alla sitt yttersta för att 
prestera på topp men omtanken med den medtävlare som kanske inte lyckas helt och den delade 
glädjen med dem som tar medaljerna, oavsett klubbtillhörighet, är fantastisk att uppleva. 
Illustrerat av nedanstående bild efter målgången på F15 1000m. 



 
Medaljörer i gruppkram 

Hall of fame? 

Hallen i Växjö med sex banor och alla grenar (förutom viktkastningen) under samma tak är otroligt 
fin och vi kan ju hoppas att vi kan få en liknande hall i norrort en vacker dag (helst utan Växjös 
31,87 i kommunalskatt...). 

Se alla loppen på Youtube! 

Om du inte kan få nog av text och bild så kan du även se hela tävlingen på Youtube här: 
Lördag  Klicka här!   
Söndag  Klicka här!  

Om du inte vill se hela tävlingen kan du snabbspola enligt följande: 
Lopp dag : tid 
60m försök med Saga - lör: 0:15:00 
60m semi - lör: 2:14:00 
60m final - lör: 3:39:00 
200m försök med Saga - lör: 6:54:00 
200m semi - sön: 5:00:00 
200m final - sön: 6:33:0 
1000m försök med Eleonora - lör:5:08:00 
1000m försök med Vilma - lör:5:15:00 
1000m försök med Olof och Arvid - lör 5:28:00 
1000m final med Vilma - sön 2:54:00 

Massor med bilder! 

Här hittar du 230 bilder från tävlingen: 



 

IUSM 2014  

  

Medaljer och rekord 

Vilma Jonsson -99 

Guld F15 1000m  2:58.43 

Saga Berneryd -99 

6:a F15 60m  8:03 Klubbrekord F15 och seniorer 

Brons F15 200m  25:97 Klubbekord F15 seniorer 

 

Svealandsmästerskapen, Karlstad 15-16/3 2014  
2014-03-17 17:57 

DSK-arna bidrog till Stockholms seger!  
 
Bilden ovan. En härligt pigg och taggad Emilia i försöken på 800m. Då ska man veta att försöken 
gick tjugo över sju på kvällen och att morgonens buss från Stockholm avgick redan sju. 



Våra tre ungdomar som representerade Stockholm vid årets Svealandsmästerskap inomhus gjorde 
fina insatser och bidrog till Stockholms seger i lagtävlingen. 

Emilia Larson sprang försök på 800m på lördagskvällen. Hela 32 tjejer ställde upp så därför var det 
extra starkt av Emilia att gå till final. Vid söndagens final kom Emilia på sjunde plats på fina 
2.35,61. 

Nils lyckades också ta sig vidare från försöken på 1000m. De blev till slut en fjärdeplats för Nils, ett 
väldisponerat finallopp gav även det nya personliga rekordet 3.07,32 vilket åter ger honom en plats 
bland de tjugo bästa i Sverige. 

Philip Ludwigs var inte nöjd med sin insats. Tyckte inte att han fick ansatsen att funka i längd och 
hade hoppats på A-final på 60m. Ändå blev han femma i längd och sprang på 8,04 i försöken på 60m 
så han har höga krav på sig själv. Det fanns för övrigt bara fem finalplatser (fyra i häck) på 60m 
beroende på hallens utformning. 

Svealandsmästerskapen innebär dock fler aspeketer än de rent sportsliga, förhoppningsvis knyter 
ungdomarna kontakter över klubbgränserna och genom att resa utan föräldrar lär de sig kanske även 
att ta ett större ansvar för sig själva och sina prylar. 

 

Haninge Open 15-16/3 2014  
2014-03-19 21:03 

Många medaljer till Johan och Lovisa!  
 
Vid Haninge Open, en av de äldsta inomhustävlingarna i Sverige, representerades DSK av Lovisa och 
Johan. Dessa två gjorde många mycket fina insatser. 

Johan vann guld i kula och tog silver i både höjd- och längdhoppet. 

Lovisas pappa Iggy redogör här för dotterns framfart: 

Efter en månads tävlingsuppehåll var det åter dags för Lovisa att prova hur formen hade stått sig. 
Att Lovisa gillar förutsättningarna i Torvalla Sporthall och Haninge Open har vi sett tidigare. 



I år blev det inga personliga rekord men resultaten i de bägge grenarna räckte ändå till två 
guldmedaljer, varav 1,41 i höjd också betydde mästerskapsrekord för 11-åriga tjejer i Haninge 
Opens 32-åriga historia. Det andra guldet kom i kula genom resultatet 8,45, vilket var mer än 
metern längre än silvermedaljörens längsta stöt. 

På prispallen fick Lovisa förutom en fin pokal också en lektion i hur en segergest ser ut. Något vi 
kanske ska lägga in på PJs träningar eftersom hans atleter ofta hamnar i sådana situationer. 

Pallplatser 

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 Höjd 1,41 

Guld F11 Kula 8,45 

  

Johan Rosenbaum -04 

Guld P10 Kula 7,66 

Silver P10 Höjd 1,24 

Silver P10 Längd 3,93 

 

Marsspelen, Örebro 22-23/3 2014  
2014-03-27 18:14 



Guld och klubbrekord i plural!  
 
Bilden ovan. Alexander på prispallen efter sitt monsterhopp på 4,09! 

I inbjudan till Marsspelen utlovades det "Choklad till alla!", kanske var det därför som lite fler DSK-
are än vanligt denna gången gjorde resan till Örebro. 

En som verkade trivas extra bra i Tybblelundshallen var Philip som vann både 60m och längd. Detta 
lovar gott inför nästa år då Philip är gammal nog för IUSM som avgörs just här. 

Lillebror Alexander gjorde också en fin tävling med brons i höjd och silver i längd, längdresultatet 
4,09 imponerar. 

De yngsta DSK-arna som tävlar är nu födda -05. De är även från denna ålder som klubbrekord 
noteras. Extra roligt därför att Victor Törnström lyckades hoppa 3,79 (pers med 19 cm) som innebar 
klubbrekord med en cm. Markus Brodin -04 fick därmed bara vara längdhoppsrekordinnehavarde i 
ett år men kan tills vidare trösta sig med de fyra inomhusrekord han fortfarande har. 

Eftersom ingen Pojke 9 tidigare sprungit 60m häck så får Victor även det klubbrekordet när han var 
knappa två tiondelar snabbare än tvillingbrorsan Lucas (12,84 resp 13,03). 

Även på spinnsidan sattes det klubbrekord. Lovisa förbättrade sitt eget kulrekord till 8,89 och 
Carolina sprang den för henne ovanliga distansen 1500m på  5.10,88 - en helt fantastisk tid! 

Det gjordes även många andra starka insatser. Hanna blev tvåa på 60m och lillasyster Frida fyra på 
samma distans. Både Emilia och Carolina tog brons på 800m. 

Många DSK-are valde att ställa upp i många grenar - det är bra träning och man vet aldrig vilken 
gren som blir mest intressant när barnen växer och utvecklas. 

  



 

En konstnärlig stilstudie av Philip in action där den medvetna oskärpan bidrar till känslan av fart 
och rörelse. 



 

En nöjd Victor efter längdhoppstävling med tre flugor i en smäll: personligt rekord, guld och 
klubbrekord! 

  

Pallplatser 

Philip Ludwigs -00 

Guld P14 60m 7,90 

Guld P14 Längd 5,44 

  

Alexander Ludwigs -04 

Brons P10 Höjd 1,24 

Silver P10 Längd 4,09 

  

Victor Törnström -05 

Brons P9 200m 33,59 

Guld P9 Längd 3,79 - klubbrekord! 

P9 60mh (60cm) 12,84 - nyetablerat klubbrekord 

  

Emilia Larson -01 



Brons F13 800m 2.32,47 

  

Carolina Larson -02 

Brons F15 1500m 5.10,88 - nyetablerat klubbrekord! 

Brons F12 800m 2.34,68 

  

Hanna Bäckman -02 

Silver F12 60m 8,79 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Brons F11 Höjd 1,39 

Guld F11 Kula 8,89 - klubbrekord! 



 

Sista Chansen, Huddinge 29-30/3  
2014-03-31 18:49 

Många medaljer till våra yngsta atleter!  
 
Bilden ovan. Jacob, Victor och Lucas ägde P9-längdtävlingen totalt! 

Tävlingen "Sista Chansen" är just säsongens sista chans för våra ungdomar att tävla inomhus i 
Stockholmsområdet. Flera DSK-are tog till vara denna chans och även möjligheten att fylla på 
medaljsamlingen. Tävlingen visade med eftertryck att vi i vår ganska lilla klubb har fantastiska 
ungdomar i varje ålderklass från 99-orna med sina SM-medaljer ända ned till 05-orna som just 



begått tävlingsdebut - det är osannolikt bra! Även om det förstås inte är något garanti att de som är 
duktiga i yngre åldrar blir de som dominerar som seniorer eller om det är så att medfödd begåvning 
är överskattat och det som gäller är intensiv övning i 10.000 timmar så måste vi ju få glädjas när 
våra ungdomar presterar som de gör! 

Vilken helg för DSK P9. Tror vi fick 9 medaljer av 15 möjliga ! Jacob gjorde en strålande debut-
tävling inomhus och tog guld i både längdhopp och 60m på finfina 3,68 resp 9,55. 

Victor tog medalj i de tre grenar som han ställde upp i (småskadad och sprang inte 60m eller 400m). 
Silver i både längdhopp och höjdhopp (1,14) samt en fin tredje plats i allra första kultävlingen. Han 
stötte 6,31. Här kom Jacob och Lucas fyra respektive femma. 

Lucas ställde dock upp i alla 5 grenarna och kom hem med fyra medaljer! 3 x brons i 60m, 
längdhopp och höjdhopp (1,11) samt en  silverpeng på 400m. Vincent var med på höjdhoppet och 
tog där en fin 5:e plats på 1,07. Helgens höjdpunkt var dock trippeln i längdhopp!  

Även vår killar födda -04, Johan och Markus, var på hugget: 

Sista Chansen gav mersmak för Johan, silver och personligt  
4,06 i längd och sedan med knapp övertramp på sista hoppet en riktig pärla som  
inte blev uppmätt http://www.youtube.com/watch?v=R0UkLYHbBwY 

Guld och personligt med 55 cm i kula, 8,21m var inte heller  
fy skam men träningarna på sistone har visat på över 9 meter så här var faktiskt  
Johan allt annat än nöjd. Kanske var det pappas fel att den riktiga fullträffen  
inte kom den här gången då han glömt Johans favoritskor hemma, de nya var hala och ledde till att 
Johan ramlade både i uppvärmningen och första stöten, vilket  
förstås störde. Nu blir det att jaga både klubbrekord 9,29 och svenskt årsbästa  
8,90 i säsongens sista tävlingar istället. 

Mackan fixade  bronset med 6,99 i kula och tog sedan tog silver  
på 400 meter trots problemen med foten som begränsat träningen mer än  
ett halvår nu. Starkt! 

1,23 i höjd för Johan och silver var också bra men det blir  
hem och öva in floppen eftersom det blev hopp från sidan den här  
gången. 60 meter tävlingen höll hög klass och Johans 9,37, personligt  
inomhus räckte då till en 5e plats. 

Karl som inte tävlat sedan december slog personligt rekord i längd med prick en decimeter, 4,57, 
och vann även med det fina resultatet. 

Några andra som fortsätter att utvecklas är systrarna Larson. Denna helgen slog båda personliga 
rekord: Emilia sprang 800m på 2.31,50 och Carolina 600 på 1.47,83 - imponerande! 

Sara imponerade också, två guld på de två starterna längd samt 600m, bättre kan det inte bli! 

  



 

Bara DSK-are på prispallen (pallarna?) det är en sådan trevlig syn så här kommer en till bild på 
grabbarna. 

  



 

För första, men förhoppningsvis inte sista gången, stod Jacob som segrare i en friidrottstävling 
inomhus. 



 

 Karl tillsammans med tvåan och trean i längdhoppet. 



 

Johan och Markus har all anledning att se glada ut efter mycket bra prestationer i kulringen. 



 

Emilia på pallen efter sitt rekordlopp på 800m, bäva månde medtävlarna när hon väljer att plocka 
fram kompressionsstrumporna! 



 

Carolina visade att hon kan springa riktigt fort även på 600m! 

  

Pallplatser: 

  

Karl Nilsson -02 

Guld P12 Längd 4,57 

  

Markus Brodin -04 

Silver P10 400m 1.12,55 

Brons P10 Kula 6,99 



  

Johan Rosenbaum -04 

Silver P10 Höjd 1,23 

Guld P10 Kula 8,21 

Silver P10 Längd 4,06 

  

Jacob Wieslander Örnfeldt -05 

Guld P9 60m 9,55 

Guld P9 Längd 3,68 

  

Lucas Törnström -05 

Brons P9 60m 9,77 

Brons P9 Längd 3,41 

Brons P9 Höjd 1,11 

Silver P9 400m 1.18,07 

  

Victor Törnström -05 

Silver P9 Längd 3,49 

Brons P9 Kula 6,31 

Silver P9 Höjd 1,14 

  

Emilia Larson -01 

Brons F13 800m 2.31,50 

  

Carolina Larson -02 

Silver F12 600m 1.47,83 

  

Sara Fajerson -03 

Guld F11 600m 1.54,88 

Guld F11 Längd 4,37 



 

QuickNet-spelen, Västerås 12/4 2014  
2014-04-16 20:27 

Tre guld till Johan!  
 
Bilden ovan: Prisutdelning P10 Kula, Johan i mitten med Ludvig Jaasund Västerås till höger och 
Uppsalas Linus Axelsson till vänster. 

  

Här kommer en rapport från Lars Rosenbaum om sonen Johans tävling: 



Quicknetspelen är nu avslutade. Johan hade all anledning att var nöjd med sin tävling. Nytt 
personligt i kula och tresteg, bägge grenarna 8,51. 8,51 i tresteg är en höjning av Johans egna 
klubbrekord med 42 centimeter. 8,51 i kula var ett pers med 30 centimeter och räckte till seger 
med 1,29 meter marginal före Västerås silverman (3 av 3 silver) Ludvig Jaasund . Även personligt i 
längd dock bara med en centimeter 4,07. Denna centimeter var dock viktig eftersom Ludvig tidigare 
i tävlingen hoppat 4,06. För Johan blev till slut guld i alla P10 grenarna som fanns på programmet 
dvs 60 meter, längd och kula och en femteplats i pojkar P13(!!) tresteg.  

Ja, bra gjort av Johan är väl det minsta man kan säga. Andra bra insatser gjorde Emilia som slog 
pers igen på 800m, Joséphine som gick till final på 60m och Lovisa som vann både höjd och 600m. 

Pallplatser och klubbrekord 

Johan Rosenbaum -04 

Guld P10 60m 9,43 

Guld P10 Kula 8,51 

Guld P10 Längd 4,07 

P13 Tresteg 8,51 - klubbrekord! 

  

Emilia Larson -01 

Brons F13 800m 2.31,18 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Guld F11 600m 2.00,95 

Guld F11 Höjd 1,38 

Silver F11 Kula 8,88 



 

Ungdomsspelen, Eskilstuna 18/4 2014  
2014-04-22 19:30 

Säsongsavslutning med medaljer och klubbrekord!  
 
Bilden ovan. Vincent på prispallen efter sitt fina lopp på 400m. 

Inomhussäsongen 2013/14 avslutades med tävlingen Ungdomsspelen i Eskilstuna. Säsongen har 
bjudit på så många medaljer, rekord och utomordentliga DSK-prestationer så att en viss mättnad 
har infunnit sig så här i slutet därför blir det här en väldigt knapp rapportering. 

Från denna tävlingen tar vi med oss följande: 

1) alla syskonen Larson fick kliva upp på prispallen 

2) Lovisa slog sitt eget klubbrekord i kula 



3) en inte helt kurant Johan tog tre guld men det bästa var ändå de instruktioner han fick av en 
"riktig" kulstötare vid instötningen 

Nu ser vi fram mot utomhussäsongen! 

Pallplatser 

Johan Rosenbaum -04 

Guld P10 60m 9,51 

Silver P10 Höjd 1,21 

Guld P10 Längd 3,93 

Guld P10 Kula 8,24 

  

Vincent Larson -05 

Brons P9 400m 1.20,37 

  

Emilia Larson -01 

Silver F13 800m 2.34,83 

  

Carolina Larson -02 

Guld F12 800m 2.32,83 

  

Lovisa Ewerblad -03 

Silver F11 600m 2.00,92 

Guld F11 Höjd 1,44 

Brons F11 Kula 8,95 - klubbrekord! 



 

VM-guld till Angel!  
2014-03-31 17:15 

Angel Galán tog guld i VM för veteraner i Budapest! Det är första gången en DSK:are tar VM-guld! 
Angel sprang första sträckan i Sveriges lag på stafett 4x200m och tiden var dessutom nordiskt 
rekord för veteraner M40.  
 
I veteran-VM skördade de svenska deltagarna stora framgångar, inte minst Mattias Sunneborn som 
tog totalt 4 guld (femkamp, 200m, 400m och stafett). 



För första gången hade DSK en deltagare vid ett veteran-VM. Angel Galán som tävlar i klassen M40, 
dvs män 40-45 år, har tidigare tagit både DM-guld och SM silver i DSKs tröja fick denna gång dra på 
sig den svenska landslagströjan i Budapest. Förutom stafett tävlade han även på 60m och 200m. 

Två personbästa 

På sprindistansen gick Angel till semi med nytt personbästa på 7.36. Han var bara en tiondel från 
final och slutade totalt 10:a i mycket hård konkurrens. På 200m blev återigen nytt personbästa med 
23:50 i semifinalen. Återigen väldigt nära final men det blev 8:e plats totalt.  

Här kan du se Angels lopp på VM 

Den sista tävlingsdagen var det dags för stafett 4x200m för M40. Stafettlaget bestod av Angel Galán 
(DSK), Peter Wallin (Märsta), Dag Dacke (Rånäs) och Mattias Sunneborn (Spårvägen). Det svenska 
laget tog en övertygande seger med drygt 2,5 sekunder för Italien och Polen. Tiden blev 1.33.08 
vilket är nytt nordiskt veteranrekord med 5 sekunder! 

Vi gratulerar Angel till VM-guldet och en fantastisk insats! 

 

M40 60m 

Försök Galán, Angel M42 Sweden 7,36 

Semi Galán, Angel M42 Sweden 7,40 

M40 200m 

Försök Galán, Angel M42 Sweden 23,88 

Semi Galán, Angel M42 Sweden 23,50 

Stafett M40 4x200m 

Sweden 'A' 1:33,08   

1) Galán, Angel 42 2) Wallin, Peter 42 3) Dacke, Dag 48 4) Sunneborn, Mattias 43 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


