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Uppdaterad inomhusstatistik  
2015-01-25 20:07 

Nya klubbrekord och färsk Sverigestatistik!  
 
Bilden ovan. Malin Trollsås som för närvarande läser på Georgia Institute of Technology i Atlanta 
men som på sommaren tävlar i DSK-dressen. Malin är med på Sverigestatistiken på 800m. 

Inomhussäsongen är nu i full gång vilket förstås leder till uppdaterad statistik. 

Nedan listas de DSK-are som gjort så bra resultat att de för närvarande tillhör de tjugo bästa i 
landet (på seniorlistorna är de 25 bästa med). 

  

Namn Klass Gren Placering Resultat 

Saga Berneryd K 400m 22 60,06 

Malin Trollsås K 800m 9 2.21,11 

Vilma Jonsson K 1500m5 4.40,75 

Saga Berneryd F16 60m 8 7,97 

Saga Berneryd F16 400m 4 60,06 

Vilma Jonsson F16 400m 7 60,21 

Vilma Jonsson F16 1500m1 4.40,75 

Carolina Larson F14 1000m12 3.14,74 

Jeanne Lindestam F14 Höjd =14 1,52 

Arvid Friberg P16 400m 11 55,92 



Philip Ludwigs P15 60m 11 7,65 

Nils Jonsson P15 1000m8 2.54,04 

Philip Ludwigs P15 Längd 11 5,55 

  

Hittills har inte mindre än elva nya klubbrekord slagits/nyetablerats. 

De rekordduktiga ungdomarna är  

• Ella Axelson F9 600m 
• Vincent Larson P10 800m 
• Markus Brodin P11 60m häck 
• Johan Rosenbaum P11 Tresteg 
• Sara Fajerson F12 60m häck 
• Philip Ludwigs P15 60m 
• Vilma Jonsson F16 1500m 
• Saga Berneryd F16 60m, 200m, 300m, 400m 

Gällande klubbrekord inomhus 9-22 år (uppdaterad 25 jan 2015) 

•  

•  

Historiska rekord för DSK  
2015-02-03 19:29 

Saga och Vilma bäst i Stockholm någonsin!  
 



Stockholms friidrottsförbund har nu uppdaterat distriktsrekorden med de rekord som sattes 
under 2014. 

Denna gång är två av de nya rekorden satta av DSK-are. Detta är tämligen unikt. Vi måste gå 
tillbaka ända till 1991 för förra gången ett distriktsrekord sattes av en DSK-are, då var det Andreas 
Jonsson som P15 hoppade 1,98, ett rekord som stod sig till 2009. 

Båda rekorden är i klassen F15, det är Saga Berneryds 10,32 på 80m satt på våra egna 
ungdomsspel samt Vilma Jonssons 6.18,80 på 2000m från Världsungdomsspelen på Ullevi. 

Vilka fantastiska tjejer! 

Det finns andra rekordinnehavare som varit med i DSK men vid rekordtillfället representerat en 
annan klubb, detta gäller i alla fall Erica Jarder (längd, kvinnor seniorer både inom- och utomhus) 
samt William Levay som i somras på Junior-VM i USA sprang 1500m på 3.43,28 vilket innebar P19-
rekord. 

  

Länk till distriksrekorden 

Ålandsläger 22-24 maj  
2015-02-13 18:23 

I år för årgångarna 2001-04!  

 
Bilden ovan är från Ålandslägret 2014. 

DSK friidrott arrangerar årets traditionsenliga träningsläger på Åland den 22-24 maj. Lägret är 
främst för ungdomar födda 2002-2004 som tränar regelbundet men även de i årgång 2001 som inte 
åker på träningslägret till Italien kan anmäla sig. 



Vi kommer att samlas vid 12-tiden på Danderyds gymnasium och åka minibuss/bil via Grisslehamn 
och Eckerölinjen på fredag eftermiddag (notera ev. behov av ledighet från skolan). Vi kommer 
tillbaka till gymnasiet före kl 21 på söndagen. Boendet kommer att vara på enklare hotell i 
Mariehamn. Vi hinner med ett flertal träningspass, dels på den fina Wiklöf Holding Arena där vi både 
tränar hopp, kast och löpning men även terränglöpning i ”naturen”. På söndag besöker vi det 
fräscha äventyrsbadet Mariebad. 

Johan Brodin är huvudledare. Pedagogiska och kunniga Ylva Engdahl, Ellen Stjerngren och Malin 
Trollsås är tränare. 

För att detta läger alls ska bli av behöver vi föräldrar som följer med som ledare. Ledaruppgifter är 
typiskt att se efter och transportera barnen samt vid behov bistå tränarna. Ingen friidrottsbakgrund 
behövs. För ledare är lägret gratis. 

Anmälan sker genom mail till Ludwig.Jonsson@ericsson.com samt insättning av lägeravgiften på 
1.200 kr per aktiv. I denna avgift ingår även alla måltider från och med middag på fredag till och 
med middag på söndag. Detta pris är möjligt eftersom lägeravgiften sponsras av de pengar som vi 
tjänar på våra arrangemang (Danderydsloppet, Danderyds Ungdomsspel och –OS) så tack ni som varit 
funktionärer. 

Sätt in lägeravgiften 1.200 kr på bankgiro 5712-1097 (DSK friidrott) och ange namn. Vi vill ha in 
anmälningarna och betalning senast den 13 mars. 

Om du har frågor om lägret kan de ställas genom mail (ludwig.jonsson@ericsson.com) eller på 
telefon till mig. 

Titta så trevligt vi hade det förra året: http://www1.idrottonline.se/DanderydsSK-
Friidrott/Trana/Lager/Aland2014/ 

Med vänlig hälsning 

Ludwig Jonsson 



 

DSK-are uttagna till stadslaget  
2014-03-03 18:28 

Snart dags för Svealandsmästerskapen inomhus!  
 
På bilden ovan syns de coola tjejer som är DSK's representanter vid de kommande 
Svealandsmästerskapen 

Regionsmästerskapen (för oss Svealandsmästerskapen) är den mest prestigefulla tävlingen man kan 
vara med på som friidrottande 13-14 åring (svenska mästerskap arrangeras i friidrotten först för 15-
åringar och uppåt). 

Stockholms Friidrottsförbund tar ut de ungdomar som ska representera stadslaget och på 
mästerskapet ställs våra ungdomar mot de bästa från Gästrikland (ja, trots att det ligger i 
Norrland), Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Gotland och Västmanland.  

Årets inomhusmästerskap avgörs i Västerås 14-15 mars och fyra DSK-ungdomar är uttagna, se nedan: 

  

F14 
Emilia Larson, 1000m 

Jeanne Lindestam, höjd 



F13 
Hanna Bäckman, 200m, stafett 
Carolina Larson, 800m 

Statistik för inomhussäsongen 2014/15  
2015-04-19 17:48 

Årsbästalista, klubbrekord och DSK-are i Sverigestatistiken!  
 
Vi kan nu lägga ytterligare en framgångsrik säsong till handlingarna. Vår sport har ju den fördelen 
(och ibland nackdelen) att alla prestationer kan kokas ned till ett siffervärde och nu är alla dessa 
sammanställda. 

Alla som tävlat under säsongen kommer med i vår årsbästalista. Varje person får med sitt bästa 
resultat i respektive gren. 

DSK Årsbästalista Inomhussäsongen 2014/15 

När man sammanställer så många resultat blir det oundvikligen ett och annat fel, kontakta 
undertecknad i så fall så rättar jag. 

Vår omfattande och levande ungdomsverksamhet för med sig att många klubbrekord slås varje 
säsong och denna säsong har inte varit något undantag. 

I år har Ella, Vincent, Victor, Alexander, Markus, Johan, Sara, Lovisa, Philip, Saga, Vilma salgit 
rekord, se nedan 

Gällande klubbrekord inomhus 9-19 år 

Sveriges Friidrottsförbund sammanställer de bästa atleterna i landet från 14-års klassen upp till 
seniorer. Även här har säsongen varit mer än lyckad för DSK. 

Namn Klass Placering Gren Resultat

Arvid Friberg P16 14 400m 55,59 

Philip Ludwigs P15 13 60m 7,62 

Philip Ludwigs P15 20 200m 25,16 



Nils Jonsson P15 8 1000m2.50,80 

Philip Ludwigs P15 9 Längd 5,75 

Vilma Jonsson K 8 800m 2.13,47 

Malin Trollsås K 24 800m 2.20,17 

Vilma Jonsson K 18 1500m4.39,05 

Saga Berneryd F16 11 60m 7,97 

Saga Berneryd F16 6 400m 59,80 

Vilma Jonsson F16 8 400m 59,97 

Vilma Jonsson F16 1 1500m4.39,05 

Carolina Larson F14 18 1000m3.14,74 

  

Här kan man läsa mer: 

DSK i Sverigestatistiken 

 

Atleter belönade på årsmötet  
2015-04-23 19:56 

Stipendier till Nils, Elin, Eleonora och Vilma  
 
Bilden ovan. Nils, Eleonora och Elin med de blomsterkvastar de så väl gjort sig förtjänta av. 

Vid DSKs årsmöte väljs inte bara kommande års styrelsemedlemmar utan här delas även stipendier 
ut. 

Nils Jonsson belönades med stipendiet från Göran Nyströms fond med följande motivering: 

"Nils har under vintern 2016 gjort stora framsteg på medeldistans och i stor konkurrens tog han en 
finalplats på 1000m vid IUSM i mars. Den platsen förvaltade Nils väl och placerade sig som 5:a i 
loppet med nytt starkt personligt rekord på 2.50,80. 



Nils har även en stor förmåga att vara som bäst när det gäller på tävling och är väldigt disciplinerad 
och motiverad på träningarna, vi hoppas på många goda år med Nils framöver." 

Pristagare 2015 för stipendiet från DSK-fonden var F99-stafettlaget för att ha erövrat brons på 
stafett-SM. 

"DSK:s stafettlag på 3x800m tog brons på Stafett-SM i Kil 2014. Laget hade ett vanskligt utgångsläge 
men lyckades efter tre väl genomförda sträckor, där alla sprang på toppen eler över sin förmåga, 
att bärga tredjeplatsen och därmed ett SM-brons i mycket tuff konkurrens. 

I laget sprang Elin Saks, Eleonora Olsmats och Vilma Jonsson." 

Grattis!  

 

Rabatt i sportbutiken Snö & tö  
2015-05-04 23:13 

Sportbutiken Snö & tö erbjuder våra medlemmar 20% rabatt!  

 
Sportbutiken Snö & tö ligger på Svärdvägen 15 i Danderyd, ca 300 meter från Mörby centrum. Där 
kan du bl a handla skor och kläder, som medlem i DSK ernjuds du 20% rabatt under hela 2015! 

  

Läs mer här! 



Foto: Janne Vilma i täten på Världsungdomsspelen  

Lycka till Vilma!  
2015-05-12 07:21 

Vilma Jonsson kommer inom kort att byta klubb till IFK Lidingö. Ett helt naturligt steg för Vilma 

som i höst börjar på löpargymnasiet i Sollentuna.  
 
Vilma har de senaste åren tränat delvis med Kai Abrahamsson i IFK Lidingö, som även är tränare för 
Anna och Olof Silvander som är fostrade i DSK. Vilma har varit med i DSK ända sedan 2006 och har 
under dessa år radat upp segrar och klubbrekord. Det är ingen överdrift att säga att Vilma är DSKs 
mest framgångsrika unga löpare genom tiderna. Resultaten talar för sig själv: 

Vilma har sedan 2012 slagit klubbrekord inomhus 28 gånger; 
varav 18 fortfarande gäller. Utomhus har hon slagit 40 klubbrekord varav 29 gäller. Summerat har 
hon alltså slagit 68 klubbrekord! 
Tre av hennes klubbrekord är dessutom seniorrekord, dvs ingen har sprungit snabbare i DSKs 
historia. I Danderyds ungdomsspel har hon två nu gällande rekord ooch dessutom har hon ett 
distriktsrekord på 2000m från förra året. 
Bland alla medaljer finns bl a tre USM guld och ett silver. Hon har också vunnit Sveriges största 
internationella ungdomstävling Världsungdomsspelen i Göteborg flera gånger, och även vunnit DN 
galan Youth. 
I friidrottsförbundets statistik över årsbästa har hon toppat statistiken hela 9 gånger! 
Hon har legat i topp på följande distanser: 
300m, 300mH, 400m, 800m, 1500m, 1500mH, 2000m. En imponerande bredd. 
Hon blev även tvåa i höjdhopp efter att helt oväntat hoppat 1,62 i den enda höjdtävlingen hon var 
med under 2012. "Det var bara tur" enligt Vilma själv... Men turen brukar förfölja den som är 
skicklig och tränar hårt. 
Förutom fantastiska resultat har hon varit väldigt betydelsefull för DSK friidrott som förebild och 
inspiratör för våra yngre löpare. Hon har visat en ödmjuk inställning i kombination med 
målmedvetenhet och en stor träningsdisciplin. Tack vare Vilma så har vi idag många unga löpare 
som inspirerats till att träna flitigt och utvecklas som idrottare. 
Från DSK friidrott vill vi rikta ett stort tack till Vilma för alla år som vi haft förmånen att ha dig som 
medlem. Stort lycka till i den fortsatta löparkarriären! 
DSK Friidrott styrelse 
  

Lite fler Vilmabilder 



 



 

Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium 
2015 till Anders Gjärdman  
2015-05-23 12:31 

Stort grattis "Järre" och tack för allt ditt arbete för klubben!  

 
Danderyds kommun har beslutat tilldela vår tränare Anders Gjärdman 2015 års 
ungdomsledarstipendium med följande motivering: 

Anders har under många år varit en engagerad och inspirerande ledare/tränare och starkt bidragit 
till att friidrotten idag har fler utövare än någonsin. Förutom sitt tränaruppdrag har Anders varit 
en viktig kugge i samband med de tävlingar och läger som föreningen arrangerat. 

Priset kommer utdelas på nationaldagen på Djursholms slott. 

Vi kan förstås bara instämma i ovanstående och för att till fullo förstå omfattningen av Anders 
insatser och den tid han lagt ned på Danderyds ungdomar kommer här en sammanfattning av hans 
insatser: 
- planerat och genomfört två träningar per vecka sedan 2003  
- varit ledare på elva utlandsläger (fyra på Åland, ett i Danmark och sex i Italien)  
- varit ledare på elva höstläger som arrangerats i Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Norrköping  
- varit banchef på sju Danderydslopp 
- varit IT-ansvarig och alltiallo på elva Danderyds Ungdomsspel  
- varit IT-ansvarig och alltiallo på tolv Danderyds OS 

Stort grattis "Järre" och tack för allt ditt arbete för klubben! 



 

Uppdaterad utomhusstatistik  
2015-06-22 18:52 

Nya klubbrekord och färsk Sverigestatistik!  
 
Bilden ovan. Philip, Nils och Arvid på Huddingespelen då samtliga gjorde resultat som förde in dem 
på Sverigestatistiken! 

Utomhussäsongen är nu i full gång vilket förstås leder till uppdaterad statistik. 

Nedan listas de DSK-are som gjort så bra resultat att de för närvarande tillhör de tjugo bästa i 
landet. 

  

Namn Klass Gren Placering Resultat

Malin Trollsås K22 800m 7 2.17,48 

Saga Berneryd F16 100m 12 12,72 

Saga Berneryd F16 200m 7 26,40 

Carolina Larson F14 2000m 12 7.13,54 

Jeanne Lindestam F14 Höjd =13 1,52 

Arvid Friberg P16 400m 7 53,64 

Philip Ludwigs P15 80m 4 9,66 

Nils Jonsson P15 800m 5 2.07,99 

Nils Jonsson P15 2000m 5 6.26,90 

Nils Jonsson P15 1500mH1 5.00,76 

Philip Ludwigs P15 Längd 13 5,66 

  

Den som vill botanisera ytterligare i Sverigestatistiken kan göra det genom länken nedan: 

Årsbästa Ute 2015 



  

Dessutom har till dags dato inte mindre än sju nya ungdomsklubbrekord slagits/tangerats. 

De rekordduktiga ungdomarna är  

• Ella Axelson F9 60m 
• Saga Bolmgren F12 200m 
• Lovisa Ewerblad F12 Höjd, Spjut 
• Hanna Bäckman F13 60m 
• Philip Ludwigs P15 80m 

Gällande klubbrekord utomhus 9-19 år (uppdaterad 20 juni 2015) 

 

Från Danderyds-OS till Junior-EM/U23-
EM/Ungdoms-OS  
2015-07-19 15:07 

Sebbe, Wille, Anna och Vilma - fina förebilder!  
 
Ingen friidrottsintresserad kan väl ha missat att det avgjorts ett Junior-EM i friidrott i Eskilstuna de 
senaste dagarna. 

I DSK är vi extra stolta över att det i den svenska truppen fanns två killar med en bakgrund i vår 
klubb: Sebastian Ruthström och William Levay. 

Veckan innan avgjordes EM för de äldre juniorerna i Tallinn. Här gjorde Anna Silvander en strålande 
insats när hon blev femma på 800m på fina tiden 2.02,53. 

Till Europeiska Ungdoms-OS som avgörs i Tbilisi sista veckan i juli åker tio svenska 
friidrottsungdomar födda 1999, en av dessa är Vilma Jonsson som ska springa 800m. 

Både Anna och Vilma började med friidrott i DSK. 

För samtliga gav Danderyds-OS några av de allra första tävlingserfarenheterna. 

Dessa fyra visar att individuellt fokus och träningsflit kombinerat med vår verksamhet ger utmärkta 
första förutsättningar för de ungdomar som verkligen är beredda att satsa på friidrotten. 

Vidare är de viktiga förebilder för de yngre atleterna i klubben genom sitt seriösa förhållningssätt 
till idrotten, sin fighteranda och sin ödmjukhet. 



Det känns härligt att DSK är med och bidrar, låt vara till en mycket liten del men ändå, till Sveriges 
nya unga fantastiska friidrottsgeneration som presterat så oerhört bra på de nyss genomförda 
mästerskapen i Tallinn, Colombia och Eskilstuna! 

  

  

 

Sebbe, längst till vänster, och Wille, näst längst till höger, anno 2007. 

 

Sebbe och Wille som de ser ut nu för tiden. 

  



 

Anna och Vilma omgivna av sina största fans Saga, Lovisa och Sara (bilden från Hammarbyspelen 
2013). 

Träningsläger i Norrköping 6-8 nov  
2015-09-22 18:08 

Lägret nu fulltecknat!!  

 

UPPDATERING 2015-10-05 

Norrköpingslägret är nu utsålt och fulltecknat. 

35 Atleter har anmält sig.!!!! 

  

Hej! 

Här är kommer  inbjudan till  höstens Träningsläger med  DSK- friidrott.  

Vi åker även  år till Norrköping och StadiumArena under helgen den 6-8 november. 

Lägret vänder sig till aktiva i  grupp 4-5 samt de födda 03-04 o grupp 3 som tävlar och tränar flitig. 

Vi kommer att åka från Danderyds Gymnasium vid ca  15 -tiden på Fredagen  för att vara åter på 
söndag kväll vid sex-sju-tiden. Vi bor i flerbäddsrum på BestWestern Hotel 
Princess  http://www.princesshotel.se/ 

Det blir två träningspass per dag Stadium Arena http://www.stadiumarena.se/ plus flera andra 
aktiviteter. Lägret sponsras till ca 50%  av DSK  och kostar  1100  kr per person. 

 Då ingår transport, träning, boende 2 x Frukost, 2x Lunch, 2x middag (Obs ej middag på 

Söndagen)  samt någon aktivitet  på fredagen vid sidan av träningarna och besök på badhuset på 
söndagen. 

Vi har bokat 42 platser   34 Atleter + 8 ledare  och "först till kvarn gäller" 



Du anmäler dig genom att betala in 1100 kr på DSK Friidrotts BankGiro  BG 5712-1097, senast 
den 23  oktober. Ange namn och skriv "Höstläger Friidrott  ". 

Skicka också ett mail till mig 

per-jonas.trollsas@eftab.se 

som bekräftelse, men vänta inte med anmälan för länge......... 

  

OBS Förra året tog platserna slut på 5-6  dagar........ 

  

NORRR-NORR-NORRR-KÖ-KÖ-KÖ-PING-PING-PING ------NORRKÖPING!!!!!!!!! 

  

( OBS! vi kommer även i år att arrangera även en tävlingsresa till Julklappsjakten  Göteborg 5-6 
December) 

Med Vänlig Hälsning/Best Regards 

Per-Jonas Trollsås  

Inbjudan till gemensam tävlingsresa till Göteborg 
4-6 dec  
2015-10-05 15:08 

För tredje året i rad åker vi till Julklappsjakten!  
 
Hej friidrottsvänner,  

även i år åker DSK Friidrott på en gemensam resa till tävlingen Julklappsjakten som avgörs 5-6 dec i 
Friidrottens Hus, Göteborg. Julklappsjakten är Sveriges största och bästa inomhustävling för 
ungdomar. Klasserna är från seniorer ned till Pojkar/Flickor 10 (d v s årgång 2006).  

Inbjudan Julklappsjakten 2015: 
https://gkik.myclub.se/menu/pages/2225 

(finns annars via GKIKs hemsida https://gkik.myclub.se/) 

Tävlingen kommer helt att vara i fokus under denna resan. Grenprogrammet är stort så det finns 
alla möjligheter att hitta spännande grenar att ställa upp i och vi ska heja JÄTTEMYCKET på våra 
klubbkompisar.  

Här kan ni läsa om förra årets resa: 

http://www1.idrottonline.se/DanderydsSK-
Friidrott/Tavla/Inomhus201415/JulklappsjaktenGoteborg6-7122014/ 

Vi åker tåg. Tåget på fredag 4 dec avgår 15.25 (framme i Gbg 18.30). Hem 6 dec åker vi 17.30 
(framme 20.35). 
Boendet blir på vandrarhemmet Linnéplatsens Hotell & vandrarhem. 
Kostnaden för detta är 850:- per person, då ingår resor, boende, mat och tävlingsavgifter (det vill 
säga allt förutom lördagsgodis). Detta pris är möjligt eftersom DSK delvis sponsrar detta äventyr. 



Denna inbjudan vänder sig till alla medlemmar i DSK Friidrott oavsett ålder men om något 
lågstadiebarn vill vara med måste förälder eller motsvarande också följa med. Föräldrar/övriga som 
vill följa med måste själva ordna resa och boende (ev kommer jag att ha överblivna tågbiljetter till 
salu för medföljande). Tävlingen håller på så länge på söndagen att vissa grenar inte hinns med av 
oss som måste med nämnda tåg. Om tidsprogrammet är som förra året gäller detta särskilt P12 
800m, P15 200m, P16 400m samt F13/14 200m. Eventuellt att någon ledare kan ta ett senare tåg om 
en viss gren skulle vara extra viktig för någon ungdom men det är inget vi kan lova. 

Vi kommer att vara sex vuxna ledare (Helena Larson, Maria Bäckman, Karin Sundberg, Johan Brodin, 
Mats Törnström och undertecknad) med hela tiden och vid tävlingarna är även vår eminente tränare 
Per-Jonas Trollsås med. Vi har antagit en trupp på 30 tävlande ungdomar och dimensionerat antalet 
ledare och boende utifrån detta. Detta innebär att om intresset blir väldigt mycket större kan vi 
komma att behöva begränsa antalet deltagare om vi inte kan möta detta med fler ledare och 
boende till alla.  

Anmälningsförfarandet är enligt nedan. 
1.     Sätt in 850 kr på DSK friidrotts bankgiro 5712-1097, ange namn och Julklappsjakten. 
2.     Skicka mail till ludwig.jonsson@ericsson.com där det står vilka grenar ni/ert barn vill vara med 
på. Grenprogrammet framgår av inbjudan till Julklappsjakten som är länkad till tidigare i 
mailet. Ange även ev allergier, krav på specialkost, el dylikt. 

Sista anmälningsdag är 2 november. 

Tveka inte att kontakta undertecknad ifall något är oklart eller om ni önskar mer info. 

Vänliga hälsningar 

Ludwig Jonsson 
Tel 073-0311898 
ludwig.jonsson@ericsson.com 



 

Statistik för utomhussäsongen 2015  
2015-10-25 16:36 

Årsbästalista, klubbrekord och DSK-are i Sverigestatistiken!  
 
Vi kan nu lägga ytterligare en framgångsrik säsong till handlingarna. Vår sport har ju den fördelen 
(och ibland nackdelen) att alla prestationer kan kokas ned till ett siffervärde och nu är alla dessa 
sammanställda. 

Alla som tävlat under säsongen kommer med i vår årsbästalista. Varje person får med sitt bästa 
resultat i respektive gren. 

DSK Årsbästalista Utomhussäsongen 2015 

När man sammanställer så många resultat blir det oundvikligen ett och annat fel, maila 
ludwig.jonsson@ericsson.com i så fall så rättar jag. 

Vår omfattande och levande ungdomsverksamhet för med sig att många klubbrekord slås varje 
säsong och denna säsong har inte varit något undantag: 

Klubbrekord utomhus 9-19 år efter utomhussäsongen 2015 

Även veteranerna har producerat mängder med nya rekord: 

Veteranrekord 



Sveriges Friidrottsförbund sammanställer de bästa atleterna i landet från 14-års klassen upp till 
seniorer. Även här har säsongen varit mer än lyckad för DSK. 

Sverigestatistik Utomhus 2015 

Namn Klass Placering Gren Resultat

Arvid Friberg P16 12 400m 53,16 

Philip Ludwigs P15 16 80m 9,66 

Nils Jonsson P15 7 800m 2.07,01 

Nils Jonsson P15 14 2000m 6.26,90 

Nils Jonsson P15 4 1500m hinder 4.56,57 

Philip Ludwigs P15 9 Längd 6,07 

Malin Trollsås K22 8 800m 2.17,48 

Saga Berneryd F16 9 100m 12,54 

Saga Berneryd F16 2 200m 25,40 

Carolina Larson F14 19 2000m 7.13,54 

  

  

Här kan man läsa mer: 

DSK i Sverigestatistiken 

 

SM-poängen sammanräknad  
2015-12-06 15:17 

Vi är 80:e bästa klubb i landet!  

 
Bilden ovan. Philip och Nils tog 0,25 poäng var till DSK på USM. 

Varje år sammanställer Sveriges Friidrottsförbund en lista över hur bra det gått för klubbarna på 
basis av insatserna på SM för seniorer, juniorer och ungdomar. 



DSK Friidrott har i år gått från 47:e plats till plats 80.    

Förklaringen är att vi har tappat några atleter som gått vidare till andra klubbar och inte haft lika 
stora stafettframgångar som tidigare år. 

Totalt är det i år 157 föreningar med på listan, alla med minst en topp-6-placering på SM/JSM/USM 
utomhus. 

  

SM-poängsammanställning 2015 

  

DSK-historik 

År Poäng Placering 

20050,25 149 

20060,5 122 

20070,25 143 

20080 - 

20090 - 

20100,25 136 

20111,5 73 

20122,5 47 

20133,0 33 

20142,0 47 

20151,0 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


