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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2021-2022 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar klubbens första säsong efter samgåendet 
mellan Djursholms CK och Stocksunds CK i april 2021. Årsmötet i oktober 2022 är klubbens 
första ordinarie årsmöte. 
 

FUNKTIONÄRER 

Styrelse: 
Olof Svenonius ordförande, webmaster 
Åsa Häggman  vice ordförande, spelchef 
Johan Aspenberg kassör, ledamot i DCAB 
Kristina Burestad sekreterare, klubbmästare 
Sheila Höglund juniorer, rekrytering 
Anders Gavlevik  mogen ungdom, rekrytering 
Anna Sandell  utbildning 
Elias Omnevik juniorer, teknik 

Revisorer: 
Kaj Möller 
Göran Engström (suppleant) 

Valberedning:  
Håkan Lundquist 
Ingrid Meldahl 
Jan Rydheim 
Ulf Sundborg 

MEDLEMMAR  

Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 244 medlemmar, varav 171 seniorer, 9 juniorer 
och 29 juniorer från British International School, samt 35 Ej spelande. 

STYRELSEARBETET 

Styrelsen har, utöver det konstituerande mötet, haft 18 protokollförda möten varav några 
videomöten på grund av Corona. Alla medlemmar i styrelsen har haft definierade roller, se 
ovan. Styrelsearbetet har förutom frågor gällande spelverksamhet, ekonomi och utbildning 
huvudsakligen dominerats av ärenden rörande curlinghallen och dess drift samt rekrytering 
av nya medlemmar.  

K-G Sjöqvist, Ekoxens Företagstjänst AB, har anlitats för klubbens redovisning. K-G sköter 
även redovisningen för DCAB.  
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MEDLEMSAVGIFTER  

Årsavgiften är uppdelad i medlemsavgift till klubben och spelrättsavgift till driftbolaget (den 
senare inkluderar 6 % moms). Under säsongen har följande avgifter gällt: 

 

Detaljerad information om medlemsavgifter och spelrättsavgifter finns på hemsidan. 

JUNIORER 

Under säsongen har vi haft många juniorer som har kommit och provat på samt varit med 
på Curlingskolan – vi har även utökat antalet ungdomsmedlemmar från 4 till 9 stycken. Vi 
har haft en fast träningstid på samma sätt som de föregående åren på söndagar mellan 
15.00-17.00 och Paulina Di Francesco har varit huvudtränare för all ungdomsverksamhet . 

På tisdagar har vi även haft Engelska skolan BISS som har haft fritidsverksamhet i vår hall på 
eftermiddagen. Det är flera rutinerade spelare som har hjälpt till, Jan Rydheim och Thomas 
von Scheele främst men även Åke Jernberg.   

Vi har haft två ungdomslag som har tävlat dels i div 4 och i ungdomstävlingar under 
säsongen. 

DANDERYDS CURLING AB (DCAB) 

Styrelsen i DCAB har bestått av 

Patrik Regårdh ordförande 
Gunnar Rogeman sekreterare 
Ulf Östberg ledamot 
Johan Aspenberg ledamot från DaCK-styrelsen 
Åsa Häggman  suppleant 
Olof Svenonius suppleant 

Säsongen 2021/22 präglades av återstart från pandemin med en ny organisation på plats. 
DCAB har ansvar för driften med House of Curling som ansvariga för daglig verksamhet och 
uthyrning.  

HEMSIDA/MEDIA 

Hemsidan och mailutskick är huvudsakliga medier för kommunikation med medlemmarna 
och allmänheten. 
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REKRYTERING 

Vi har fått flera nya medlemmar genom bearbetning av våra medlemmar, och också med en 
uppföljning av tidigare genomförda curlingskolor. Vi har arrangerat två curlingskolor, mer 
om det nedan, under utbildning.  

Vi har också sett en viss "ringar på vattnet"-effekt då både gamla och nya medlemmar tipsat 
sina närmaste hur roligt det är att spela curling, och att inlärningsprocessen är relativt kort 
jämfört med många andra sporter. 

UTBILDNING 

Under säsongen 2021-22 genomfördes två curlingskolor, den ena vid säsongsstarten i 
oktober och den andra i mars efter Vinter-OS. Båda var välbesökta och spridningen i åldrar 
bland deltagarna var god. Många har sedan valt att bli medlemmar i klubben. Samverkan 
mellan rekryterings-och utbildningsgrupperna har fungerat väl och många erfarna 
medlemmar har bidragit som instruktörer vid de sammanlagt 11 ordinarie 
curlingskoletillfällena under säsongen samt vid de extra teknikträningstillfällen för nybörjare 
som hållits. 

I november hölls vid två tillfällen en introduktionskurs till isvård där deltagarna fick träna på 
att t ex pebbla och att använda handnippern så att de kan göra is för egen träning. 

I samband med OS i februari var ett antal medlemmar med som instruktörer vid externa 
event för allmänheten arrangerade av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), dels på 
Centralstationen i Stockholm (streetcurling) och dels vid Olympiafestivalen på Spånga IP 
(curling på is). 

KLUBBMÄSTERI 

Vid säsongsstarten anordnades en kick-off-middag den 23 oktober. 

I samband med att det varit divisionsspel och St. Moritz Cup, har vi haft servering i vår 
cafeteria. 

Säsongen avslutades med en gemensam middag i hallen, den 7 maj. 

MOGEN UNGDOM 

Vi har spelat förmiddagscurling på tisdagar och torsdagar oktober till mars. 

Vi brukar vara 40-50 stycken som spelar, fördelat c:a 50/50 på figur och match. 

Matchspelet spelas i omgångar om sex förmiddagar, och sedan utses de främsta som 
belönas med vinflaskor. 

Det finns utrymme för fler, då det varje säsong sker en naturlig avgång. 
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SPELVERKSAMHETEN  

Det har varit ett spännande och kul första år i vår nya klubb. Spelgruppen har jobbat 
intensivt med att alla klubbtävlingar ska genomföras och Mikael Raab och Hasse Danielsson 
har även arbetat med att få fram funktionärer till divisionsspelet mm som går i vår hall. Tack 
till alla som ställer upp och hjälper till med ismakeri, matlagning, cafeteria och 
tävlingsledning, ni är så viktiga och det gör att vi kan ha en väldigt bra och uppskattad spel- 
och tävlingsverksamhet i Danderyd. 

Utmärkelser som styrelsen delar ut efter varje säsong, 

Curlingänkan går till Johan Ekblom som under säsongen har spenderat många kvällar nere i 
hallen både på träningar och tävlingar.  

Axlanderska, bästa prestation på bortaplan går till Lag Klange som vann klubbens första SM-
guld och det för seniorer dam (51+). 

Westbergska går till den eller det lag som har presterat bäst på hemmabanorna. I år går 
priset till Mikael Raab som hamnat på topp 3 i många av våra interna klubbtävlingar. 

 

DIVISIONSSPELET 
Klubben har under säsongen haft följande lag i seriespelet: 
 
Elitserien  House of Curling, Nyberg 
Div 1 Team Raab 
Div 2 Ödman, LASÅLA, Laika, Olby 
Div 3 Regårdh, Svenonius, ICI, Jämtgubbarna, Japp, Danielsson, Omnevik, Ziggy 
Div 4 Millforest, Power, Blazers 
 

KM LAG 
1:a   Lag House of Curling 
2:a   Lag LASÅLA 
3:a   Lag Nyberg 
 

SMÅSTEN 
1:a   Lag Olby 
2:a   Lag ICI 
3:a   Lag Svenonius 
 

KM PAR 
1:a   Lag Kraupp/Jansson 
2:a   Lag Tedenbäck/Wikström 
3:a   Lag Borgenstierna/Svenonius/Sellberg 
 

MIXED DUBBEL 
1:a   Lag Häggman/Raab 
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2:a   Lag Klange/Wikström 
3:a   Lag SWASP 
  

KM FIGUR 
Herrar: 
1:a   Mikael Raab (53 p) 
2:a   Joakim Sellberg 
3:a   Håkan Söderholm 
Damer: 
1:a   Ingrid Meldahl (54p) 
2:a   Helena Sundborg 
3:a   Anna Sandell 
 

Torsten Palms Vandringspris     
Herrar: 
1:a   Anders Kraupp (119 p) 
2:a  Mikael Raab (108 p), 
3:a   Bo Westin (102 p) 
Damer: 
1:a   Helena Sundborg (98 p) 
2:a   Ingrid Meldahl (96 p) 
3:a   Anta Hedström (68 p) 
 

DOGFIGHT 
1:a   Patrik Regårdh 
2:a   Robert Thorstensson 
3:a   Peter Tedenbäck 
 

POÄNGCHANSEN 
1:a   Johan Ekblom 
2:a   Mikael Raab 
3:a   Göran Swedberg 
 

NYBÖRJARLIGAN 
1:a   Robert Berglund 
2:a   Katrin Bevemyr 
3:a   Karin och Peter Hagren 
 

HALLKAMPEN 
Vi gjorde vårt bästa, hade kul och kämpade väl men Sundbyberg vann… 

 


