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Verksamhetsåret 2020 star-

tade som vanligt med att vi 

lagt året 2019 bakom oss 

med glädje, då vi kunde kon-

statera att vår Sportpark bli-

vit klar och invigd och att vi 

såg fram emot ett nytt och 

spännande år 2020 . 

 

Glädje och spänningen försvann när corona-

pandemin spred sig i Sverige och fick konse-

kvenser bl.a. för idrottsföreningarnas verksam-

heter. Restriktioner från FHM kom att lamslå 

deltagandet och engagemanget i våra verksam-

heter under lång tid. 

Träningar fick ske utomhus gällande gruppträ-

ningar, gymnastik – och handboll. 

Ledarutbildningar fick ställas in och kom se-

nare under året att ersättas med ”digitala” 

samlingar och Dalarö Triathlon Light inställdes 

också in. 

 

Efter sommaruppehållet började verksamheter-

na sakta komma igång då smittspridningen 

stannat av, fast temporärt. I november kom 

den ”andra vågen” med nya restriktioner och 

sporthallarna i Haninge stängdes och konse-

kvenserna fick verksamheterna att upphöra för 

de flesta utövarna. 

 

När det gällde barn-och ungdomsverksamhet-

erna, i handboll-fotboll diskuterades och  enligt 

verksamhetsplanen för 2020 genomfördes en 

försöksverksamhet med bollskola med samver-

kan mellan ledare i handboll och fotboll i sport-

hallen under hösten tills hallen stängdes. 

 

Våra fotbollsspelande ungdomar 06/07 och 09 

fick möjligheten att medverka i en filminspel-

ning för ett franskt filmbolag under september 

månad, vilket blev en minnesvärd erfarenhet 

för alla deltagande och för samhället i stort. 

 

 

 

 

 

 

Under året har det i alla fall varit full fart i vår 

parkour-skatepark där unga som ”gamla” kör 

på som aldrig förr. Intresset har ökat och  

styrelsen tog beslut på att bygga en  

”miniramp” bredvid skatebanan, som blev  

klar i slutet av höstterminen. 

 

Vi tackar Sven Jonsson som varit kanslist i vår 

förening under verksamhetsåret vars förord-

nande utgick den sista december 2020.  

Inför det nya året kommer vår kansliservice att 

moderniseras och digitaliseras i samverkan 

med vår samarbets-partner, Sportadmin i syfte 

att öka medlemsnyttan och informationen ge-

nom Appen för medlemmar. 

 

Under året har vårt samhälleliga engagemang 

bestått av att vi genomfört vandringar med le-

dare/föräldrar genom stiftelsen 

”Nattvandring.nu” under vissa tider och även 

deltagit i en arbetsgrupp för att skapa en före-

ningsdriven fritidsgård, då Haninge Kommun 

beslutat att lägga ner den befintliga fritidsgår-

den, trots stort motstånd från Dalarös innevå-

nare. Resultatet blev en ideell förening ” Dalarö 

Fritidsgård” som öppnade sin verksamhet i 

september och nu som har verksamheter i 

både Gammel-gården och i Sporthallen, med 

två anställda ledare.  

 

Till sist, vill jag och styrelsen tacka er alla som 

oförtrutet engagerar er i Dalarö Sportklubb som 

både ambassadörer för ett hälsosamt leverne, 

som deltagare, funktionärer och som ledare för 

våra populära aktiviteter. Ett nytt år står för 

dörren! Nu kör vi! 

 

Leif Larsson, Ordförande 

Ordförande har ordet 
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Filminspelning 

 

Under den 24 september deltog ca 20 fotbolls-

spelande pojkar från åldersgrupperna  06-09 i 

Dalarö SK i en filminspelning av en långfilm 

”Irreductible”, på Dalarö IP. Producenter av fil-

men var ett franskt filmbolag i samarbete med 

ett svenskt filmteam.  

 

En fransktalande pojke Said, spelade i Dalarö 

SK som mötte Tyresö som skulle återskapa ett 

mål som Thierry gjorde under en viktig match i 

franska landslaget. Inspelningen pågick hela 

dagen och avslutades med en mycket god  

måltid vid klubbstugan.  

 

Filmen kommer att visas någon gång under 

året i fransk TV.   

 

 

 

Tyresö BK 
Dalarö SK 

Händelser under året 
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Minirampen  

 

Intresset för skateboard har ökat mycket under 

året 2020 och banan har utnyttjats av både 

nybörjare och goda åkare. För att minimera ris-

kerna för olyckor, krockar mellan åkare i ba-

nan, beslutade styrelsen att låta uppföra en 

”miniramp" vid sidan av den stora banan. En 

plattform har tillkommit som binder samman 

båda anläggningarna. Dalarö SK har tillsam-

mans med lokala sponsorer bekostat anlägg-

ningen. Arbetet har utförts av entreprenör med 

god hjälp av ungdomar från Dalarö. 

 

 

Händelser under året 



 

6 

Precis som för många andra var 2020 ett lite 

tuffare år för Gruppträningen. 

Vi började som vanligt med att köra i gång  

vårterminen i full fart för att redan i början på 

mars gå ut med att vi la ner all träning inomhus 

i hallen och körde enbart sporadiska pass  

utomhus där det lätt gick att hålla önskvärt  

avstånd.  

I slutet av mars lyckades vi så få till ett schema 

som balanserade med både lite inomhuspas 

men där majoritet av träningarna hölls utom-

hus och lyckades hålla igång  terminen ut och 

lite till då många av ledarna körde vidare även 

efter valborg och Boot Camp-starten. 

Dalarö SK Boot Camp gick av stapeln enligt 

tradition veckan efter valborg och här rådde 

det ingen brist på deltagarnas entusiasm! 

Vi har nog aldrig sett ett sånt högt deltagaran-

tal under hela perioden som detta år, det  

kändes att orten var utsvultna på träning och 

fysisk utmaning 

Den förlängda ordinarie terminen höll igång till 

och med 25 maj och Boot Camp till och med 

13 juni och efter det tog vi sommarlov och hop-

pades på en, metaforiskt, ljusare höst! 

 

Så i slutet på augusti var det dags för höstens 

terminsstart! 

Vi var laddade och hade ett fullspäckat schema 

med träningstillfällen som vi satte igång, dock 

med lite restriktioner om hur många vi var i lilla 

salen samt möjlighet till att desinfektera  

redskap både innan och efter träning. 

Vi lyckades hålla igång terminen till och med 

sista oktober när Folkhälsomyndighetens nya 

restriktioner kom och hallarna stängdes igen 

för träning för vuxna.  

Ledsna miner en kort sekund men vi försökte 

hålla igång och tog till vara på den milda hös-

ten och knåpade ihop träningspass utomhus 

med ett medeltal på ca 15-20 personer vid 

varje tillfälle, sista passet genomfördes 18 de-

cember.  

Tyvärr verkar vi inte kunna genomföra någon 

gruppträning i Dalarö Sk’s regi under våren 

2021 men har såklart fortfarande hopp om 

hösten som kommer. 

Vi finns kvar även efter Corona! 

 

Till dess vi ses i träningssamman-

hang igen;  

ut och rör på er i vårsolen! 

 

Alla ledarna genom Ida Lindström 

Gruppträning 
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Gruppträning 
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Fotboll P08 
Året rullade på med full fart. Alla barnen ut-

vecklar sina färdigheter och det är kul att se. 

 

På träningarna har vi kört mycket teknikövning-

ar och spelförståelseövningar. I början var spel-

förståelseövningarna lite knepiga att förstå 

men ganska snabbt kom alla in i rätt tänk och 

det blev tillslut ett högt tempo. 

 

Vi avslutade vårterminen med höghöjdsbanan i 

Älta och därefter camping på Gålö med tält-

ning. Vi fick härlig helg tillsammans med skratt, 

bad och fotboll förstås. 

 

Tack alla barn, snart är en ny termin igång igen 

Erik Hjort 

Otto Bjelke 

Fotboll 2010(09)  

Året började med träningar väldigt sent pga att 

tränaren troligtvis hade drabbats av Covid-19 

och blev frånvarande i ca 5v.  

Vi kom igång med några träningar med hjälp av 

Daniel i 2011 laget tills tränaren var på fötter 

igen. Vi hann med 2v träning innan vår första 

match skulle spelas men lika glada för det var 

vi. 

Träningarnas fokus är alltid glädje och utveckl-

ing med inslag av tävling och spel. Under året 

har mycket fokus varit på anfallsspel med spel-

barhet och passningskombinationer vilket vi 

fick se i många lyckade matchspel. Nu är det ju 

så att man inte räknar tabell och så men i ma-

joriteten av matcherna har vi gått ut som vin-

nare, i en mycket jämnserie med bra spel som 

resultat. Vi har deltagit i 7-mannaspel i nivå 3 

av 5. Fokus i matchspel är alltid utveckling och 

försöka göra det vi tränar på i träningarna. 

Laget har bestått av ca 14 deltagare och vi har 

haft en ganska jämn träningsnärvaro under 

hela året. Medeltalet ligger på ca 11st. 

Vi avslutade året med en fantastisk 

”lasedome” tävling där självklart tränaren var 

på vinnande laget.  

Tusen tack för ännu ett trevligt fotbollsår 

Johan Bergström 

Fotboll 
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Fotboll 2010(09)  

Fotboll 
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Fotboll FP-11/12  

 

Ytterligare en härlig säsong har passerat förbi.  

Vi har haft lag anmälda för seriespel i både 11-

serien och 12-serien och matcher har både 

vunnits och förlorats.  

Vi har tränat 1 gång i veckan och pendlat mel-

lan 15-16 spelare varje vecka. Träningarna har 

bestått av grundläggande fotbolls principer och 

bollteknik. Även målgester har vart en viktig 

ingrediens i tränings mixen.   

 

Daniel Bernehjält 

Daniel Rosenholm 

Fotboll 
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Fotboll 13/14 (15) 
 
Ett år har nu gått tillsammans med Dalarös 

yngsta förmågor sen vi började träna  

tillsammans inomhus förra vintern.  

 

Träning efter träning så dök det upp nya ungar 

som var sugna på att lira boll. När vintern blev 

till vår och värmen började göra sig närvarande 

så klev vi ut på Dalarö IP´s fina konstgräs-

matta.  

Pojkar och en och annan flicka i åldrarna 7,6,5 

och tom 4 år var nere och provade på bollspe-

let vi erbjöd barnen.  

Efter sommaren nådde vi vår högsta siffra och 

det var upp emot 20 ungar som tränade och 

hade kul tillsammans.  

 

Barnen utvecklades mycket under året och vi 

fick i höstas möta våra krafter mot två av kom-

munens andra lag. 

Dom gjorde väldigt bra ifrån sig under de mat-

cherna och vi ser fram emot nya utmaningar 

under 2021 då seriespelet också börjar. 

 

Andreas Lindmark 

Joacim Norén 

Fotboll 
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Handboll F06-07 i Dalarö SK 

Efter att under hösten ha sett vår trupp krympa 

både på spelar- och ledarsidan, gick vi in i det 

nya året med en handbollstrupp på 8 deltagare 

och 2 ledare. Vi hade nu åldersfördelningen 6 

st. 06:or och 2 st. 07:or.  

Under hösten hade vi kämpat på med få eller 

inga avbytare i ett seriespel som trots detta va-

rit kul och lärorikt. Vi förstod att vi nu stod inför 

en än tuffare uppgift om vi skulle kunna av-

sluta säsongen på ett bra sätt. 

 

Vi förde många diskussioner med tjejerna om 

hur de ville fortsätta sitt idrottande: spela i 

andra ålderskonstellationer inom föreningens 

handbollsverksamhet, slå ihop oss med andra 

lag, prova på andra idrotter eller ta en paus 

från idrottandet. Viljorna var spretiga, och vi 

beslöt oss för att slutföra säsongen på bästa 

möjliga sätt för att sen upplösa laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuterna av vila på avbytarbänken försvann 

helt och ersattes istället av kreativa lösningar 

för att orka hela matcher. Vi ledare blev en-

samma på avbytarbänken och såg vårt upp-

drag minska i omfattning. Tjejerna växte med 

uppgiften och tog ett allt större ansvar för spe-

let, laget och varandra. Sättet de genomförde 

dessa matcher gjorde oss mycket glada och 

stolta! 

 

I mars stängdes seriespelet ner på grund av 

pandemin och säsongen fick ett abrupt slut. 

Resterande del av våren tränade vi på med löp-

ning utomhus och träning inomhus, utan alltför 

mycket fysisk närkontakt. Tjejerna gick sen vi-

dare till andra aktiviteter, andra föreningar och 

andra lag i DSK. Vi väntar i skrivande stund – 

som alla andra – på att samhället ska öppna 

upp igen, för att då kunna använda vår lag-

kassa till en gemensam ”avslutningsresa”. 

 

Magnus Ransmyr 

Sarah Berntsson 

Handboll 
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Handboll 08/09  

När 2020 startade fortsatte vi träna två gånger 

i veckan och spela match på helgerna. Men i 

mars när pandemin började påverka oss or-

dentligt här i Sverige ställdes matcher in och vi 

ställde även in träningar i ett par veckor för att 

se åt vilket håll allt skulle gå.  

 

Därefter började vi träna ute så hela våren 

sågs vi två gånger i veckan på IP och/eller i el-

ljusspåret och tränade fys och handboll. Vi 

hade en fin träningsnärvaro och ett par tillskott 

i laget. Alla blev lite starkare och lite snabbare 

och vi försökte ha med boll så mycket som gick 

på träningarna. Det var ofta kallt och mörkt till 

en början där i mars men under våren blev det 

lättare och ljusare.  

 

På påsken hade vi en rolig träning med mycket 

lek och besök av påskkärringar som kom 

med godis och träningsläxa till påsklovet. 

 

I slutet på vårterminen hade vi en avslutning 

utomhus med hela handbollssektionen. Vi 

spelade handboll och brännboll och lekte 

och hade tipspromenad och avslutade med 

korv och glass. 

 

Som uppstart på hösten hade vi en heldags-

träning i Dalaröhallen. I början av hösttermi-

nen kunde vi träna tisdag, torsdag och lör-

dag och sen drog matchspel igång på hel-

gerna.  

 

Till hösten fick vi även tillskott på  

ledarsidan när Felix Wackenhuth kom 

till vårt lag. Felix är 15 år och har själv 

spelat handboll många år och senast i 

Skogås. Han går på Deltaskolan med 

handbollsinriktning och bidrar både 

med aktuell handbollskunskap och  

träningsglädje.  

Som vanligt är även Jessica Törn och 

Teres Anderson ledare.  

 

 

 

Under säsongen 20/21 hade vi anmält två lag 

då vi är många spelare. Vi spelade flera mat-

cher och alla fick mycket speltid och var otroligt 

peppade efter ett långt matchuppehåll. 

 

Tyvärr blev matchspelet inställt en bit in på 

hösten men vi fortsatte träna inne nästan hela 

terminen. Ett par veckor hade vi paus pga pan-

demin men sen tränade vi ute på lördagar fram 

till jul. Vi hade en plan att ha en nyårsavslut-

ning utomhus  men fick ställa in pga att hela 

Haninge kommun stängde ner både idrottshal-

lar och utomhusplaner. 

 

Nu hoppas vi att vi snart kan träna och spela 

matcher som vanligt igen! 

Teres Anderson 

Jessica Törn 

Mona-Lisa Murell 

Handboll 
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Handboll 10-12 

2020 har liksom för alla ungdomslag varit ett 

annorlunda år och så har det även varit för 

handbollslaget 10-12.  

 

Under våren hade vi delvis träningen inställd på 

grund av COVID-19, för att sedan sätta igång 

med uteträningar då vädret så tillät. Under hös-

ten har vi tränat så mycket som de allmänna 

restriktionerna tillåtit och hade också en bra 

påfyllnad i laget i samband med start av höst-

terminen då vi nästan dubblerade antalet spe-

lare.  

 

Vid starten av höstterminen gick vi upp på två 

träningar i veckan och började även spela på 

stor plan. Dessutom ordnades det så att vi 

kunde ha båda våra veckoträningar på helplan 

vilket passade laget bra.  

 

Vi testade även under hösten att ha bollskola 

med fotbollslaget 2011 på tisdagar en kortare 

period, och då testa olika bollsporten, men 

med ett större lag kombinerat med fotbollsla-

get blev det helt enkelt för många barn i hallen 

och vi gick därmed tillbaka till våra vanliga trä-

ningar istället. 

 

Matcher har varit inställda under större delen 

av året men vi hann med ett par bortamatcher 

där laget fick visa vad de lärt sig. I och med att 

vi har en hel del nya i laget fick många därmed 

spela sina första matcher, vilket de gjorde på 

ett mycket bra sätt. 

 

Träningsmässigt så jobbar vi mycket med att få 

ihop laget, träna passningsspel och positioner 

och tycker att laget som helhet tagit stora steg 

framåt!  

 

Har du ett barn som är intresserat av att 

komma och prova så är de varmt välkomna på 

tisdagar 16.30-17.30 eller lördagar 10.00-

11.00! 

Jenny Nobrand 

Cedric Åkerberg 

Andreas Krig 

 

 

Handboll 
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Bollskola 07-11 

Bollskolan för tjejer födda 2007-11 (nu flest 09

-11) gjorde under 2020 sin andra säsong. Som 

så mycket annat startade den upp som vanligt, 

men det blev snabbt en anpassning till det 

rådande läget.  

Bollskolan gick ut redan i slutet av mars, 

efter att ha haft någon veckas paus. Efter 

det fortsatte verksamheten utomhus fram 

till jul, med fokus på fotboll, men det varva-

des med andra bollekar och lite tennis. 

 

Fotboll blev fokus för 2020. År 2020 var 

också året som tjejerna spelade sin första 

match! I slutet av maj ordnades en trä-

ningsmatch mot Haninges tjejer. Det var 

många nervösa tjejer och en ledare som 

aldrig stått vid kanten av en fotbollsplan 

(och som antagligen var än mer nervös). 

Men, matchen gick hur bra som helst. Så 

duktiga spelare och de lärde sig massor. Otro-

ligt trötta, men så stolta efter matchen konsta-

terad dom att de ville spela match igen. Efter 

den ordinarie matchen spelades ytterligare en 

halvlek med mixade lag. Som avslutning trolla-

des det fram lite glass till båda lagen – en 

mycket rolig dag på Dalarö IP med strå-

lande väder och strålande tjejer. 

 

Tjejerna har nu under två år fått möjlighet 

att testa bollsporter utifrån sina villkor och 

har fått möjligheten att träna och spela fot-

boll och testa på andra bollsporter. Det har 

skett utifrån lekfulla förhållanden och 

glädje har genomsyrat verksamheten. Tje-

jerna gjorde stora framsteg i alla olika 

bollsporter och vi har haft mycket roligt 

både på IP och i sporthallen. Varje måndag 

kör vi vidare. När vädret sedan tillåter går 

vi ut. Är fler intresserade är det bara att 

höra av sig.  

Magnus Karlsson 

Bollskola 
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Under året har verksamheten i de olika åldersgrupperna varit att det hela tiden ska vara rolig 

och utvecklas tillsammans med andra. 

 

Till skillnad från andra idrottsföreningar som är grenspecifika, har vi som mål att skapa förut-

sättningar för alla barn, att i framtiden hitta en idrott som passar och känns naturligt att enga-

gera sig i. Därför är våra träningstillfällen mest fokuserade på att träna kroppsuppfattning, rö-

relseförmåga och bli kompis med sin kropp.  

 

Öppet hus på söndagarna 0800 - 1000 upphörde i början av året pga Corona krisen  och åter-

togs inte senare beroende på ledarbrist. 

 

Under året har vi haft ca 100 barn i våra verksamheter i åldrarna 3-5 år, 6-9 år och 9 – 18 år.  

 

Ledare för verksamheterna har varit 

Leif Larsson 

Marie Lindberg 

Louisa Holmgren 

Filippa Törn 

Tindra Svelander 

Thea Maijgren 

Josefin Hjort 

Pelle Dahlberg. 

 

Gymnastik/Rörelseglädje 
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Gymnastik/Rörelseglädje 
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Gymnastik/Rörelseglädje 
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Drömmarna var stora inför 2020. Vi trodde att pandemin skulle ge sig fram emot vårkanten 

men så blev det tyvärr inte. 

Sparlåga är nog det rätta ordet för vår verksamhet fram till slutet av året då verksamheten 

släcktes ner. 

Nu hoppas vi komma igång ordentligt hösten 2021 

Nisse Nobrand 

Bordtennis 
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2020 började med energin från 2019, vi hade många som deltog och det tillkom nya spelare. 

Viljan att spela har varit stor men naturligtvis har även innebandyns verksamhet påverkats av 

covid-19.  

 

Det känns mest som att vi har stått på vänt och hoppats på att få komma igång igen, som med 

allt i samhället. 

 

Vi var under året 27 stycken medlemmar inskrivna och vid de speltillfällen vi fick till var det rik-

tigt bra uppslutning och vi hade ett bra och roligt spel! Träningsdagarna var även under det här 

året måndagar och torsdagar. 

 

Nu har det varit uppehåll sen i oktober och vi är många som står taggade och redo för att dra 

igång igen så fort samhällssituationen ser annorlunda ut och vi kan genomföra träningarna på 

ett smittsäkert och tryggt sätt. 

 

Alla är välkomna att vara med! 

 

Micke Landin 

Innebandy  
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Den 1:a mars infördes ett nytt system för 

beräkning av handicap. Hela världen räknar 

nu på samma sätt vilket naturligtvis är 

väldig bra. Men många blev överraskade 

över sin nya hcp. 

 

2020 blev inte som andra golfår. När 

säsongen startade hade Coronapandemin 

kommit igång på riktigt. Golfförbundet följde 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

som gav som resultat att vissa tillfälliga reg-

ler tillkom.  

Dessa gäller till största delen fortfarande.  

T ex skall pinnen vid hål inte lyftas p g a 

smittrisken och istället placerades en frigo-

litskiva eller liknande i hålet så att det går 

lätt att nå och ta upp bollen. 

Krattorna i bunkrarna tog in, det gick inte 

längre att jämna till sanden efter besök. 

Istället tilläts flytt av boll utan plikt om den t 

ex låg i ett skoavtryck.  

Dessa och andra regler har också snabbat 

upp spelet och kanske därför kan komma 

att bli permanenta. 

 

Uppmaningen att hålla avstånd 

påverkade även golfare. Många kände 

otrygghet att gå i en boll med okända 

medspelare, vilket också späddes på 

genom att Golfförbundet avrådde från 

tävlingsspel. 

Dalarö golfsektionen valde därför att 

ligga lågt vad gäller gemensamma ak-

tiviteter. 

 

Som tidigare år gjordes ett avtal med 

Smådalarögård om reducerad årskortsavgift 

för DSK-s medlemmar och man kan nog 

säga att detta har varit till ännu större 

glädje i år. Golfandet har ju ökat väldigt 

mycket i hela landet under 2020, så också 

bland DSK-s golfande medlemmar. 

 

Så småningom upphävde Golfförbundet sin 

avrådan från tävlingar vilket DSK utnyttjade 

till att anordna en säsongsavslut-

ningstävling på Smådalarö med 

efterföljande lunch. 

En enkät skickades ut till medlemmarna i 

november med frågor om vilka aktiviteter 

som önskas inför 2021. Ett 20-tal svarade 

och sammanställningen visade att en stor 

majoritet skulle uppskatta en fast tid varan-

nan vecka för sällskapsspel liksom en 

tävling i månaden. Träning med PRO står 

också på önskelistan. Och framför allt 

uppskattas klubbens uppgörelse med 

Smådalarögård om reducerad årskortsa-

vgift. 

 

Nu hoppas vi på ett normalt 2021. 

Agneta Ivarsson 

Golf 
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Resultat 2020 
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Budget 2021 
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