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Vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 9 mars 2009.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6. a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 

det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.    

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner .

12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning      

för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år . I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 

skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i 

Alliansföreningen. Förslag att styrelsen själva utser ombuden vid 
det konstituerande mötet.

13. Övriga frågor.
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Verksamhetsåret 2008 kommer inte att gå till histor ien som något av de mer
framträdande i klubbens långa tillvaro. Det kommer heller inte att framstå
som ett misslyckat verksamhetsår. Visserligen hamnade vi på en inte helt
hedrande niondeplats i allsvenskan. Men under säsongen fanns vi väldigt
länge i de högre nivåerna i tabellen. Under en period från våren och en god
bit in i sommaren hade Hammarby en svit av otroliga 14 matcher utan för-
lust. Försäljningen av Petter Andersson och en lång rad skador medför de
dock att vi slutligen hamnade på nionde plats. 

Ungdomsverksamheten fortsatte att utvecklas och höjdpunkten i det avseendet kom att bli
en stor triumf; vinsten i Gothia Cup för Hammarbys P93:or. 
Verksamheten inom Hammarby Akademi har fortsatt att utvecklas under 2008.
Inte minst ser verksamheten i samverkan med Fredrika Bremergymnasierna i
Haninge ut att kunna ge klubben v erkligt goda förutsättningar för en god ung-
domsverksamhet. 

Vi kan, till vår stora glädje, konstatera att ekonomin inom både föreningen och aktiebolaget
har stärkts. Föreningens ekonomiska resultat för 2008 hamnade omkring 600 000
kronor plus. 

Beslutet om en ny arena har självfallet haft stor betydelse för våra framtidsutsikter. Vi
arbetar nu i samverkan med arenabolaget med alla de angelägna detaljer som ska
planeras och analyseras i ett projekt av denna storlek. 

Vi har under året förstärkt vår organisation genom anställningen av en föreningschef. Gustaf
Grauers har tillträtt den befattningen och vi har därmed skaffat oss ännu bättr e
förutsättningar för att kunna motsvara medlemmarnas, samarbetspartners, sponso-
rers och alla de andra kontaktytornas för väntningar på oss. Det dagliga samarbetet
med Hammarby Fotboll AB har utvecklats ytterligare och kommer att betyda att
vi i allt större utsträckning kan nyttja varandras kompetenser. 

Jag riktar avslutningsvis ett stor t tack till alla som under v erksamhetsåret 2008
bidragit till att utveckla Hammarby till en ännu bättre förening. 

Bosse Sundling
Ordförande i Hammarby Fotbollsförening

Ordföranden: 
Vi har blivit en ännu 
bättre förening.
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Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

6-16 år
780 aktiva
150 ledare

Anschutz
Entertainment Group

USA

AEG Sweden AB
Styrelse

Hammarby 
Fotboll AB

4+3 ledamöter

51 % 49 %

A-trupp
HTFF
J-lag

Hammarby Fotboll
Merchandise AB

Stockholm Derby AB

33 %

Så här ser Hammarby Fotbolls ägande och or ganisationsstruktur ut.

Kontakt- och adressuppgifter

Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Tel 08-462 88 10 (växel). Telefontider måndag-fredag 8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
Fax 08-462 93 20, 462 88 26 (mar knad)
E-post: info@hammarbyfotboll.se

Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Hammarby Supporterbutik
Post- och besöksadress: Hornsgatan 98, 118 21 STOCKHOLM
Tel 08-720 89 70  E-post: e-shop@hammarb yfotboll.se 
Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar 11-15. Extraöppet i samband med vissa matcher.

E-shopen 
Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Tel 08-720 89 72  E-post: e-shop@hammarb yfotboll.se 

Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
Besöks- och postadress: Sergelgatan 11, 115 57 STOCKHOLM
Öppettider: Vard 10-19, Lörd 10-18, Sönd 11-17
Tel 08-21 03 03  E-post: info@derb ybutiken.nu  Hemsida: www.derbybutiken.nu
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Styrelsen i Hammarby IF Fotbollförening har under 
verksamhetsåret bestått av följande

Ordinarie Ledamöter
Lars Strandberg, ordförande tom 080527
Bosse Sundling, ordförande from 080527
Olle Johnselius tom 080527
Anders Jutterström from 080527
Dan Törnsten
Stefan Svanberg
Mikael Lindqvist
Magnus Grahn
Per Apelgren

Suppleanter
Björn Ekblom
Vakant from 080527

Revisorer
Jörgen Sandell
Jörgen Hobro

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio 
protokollförda sammanträden. Dessutom har det 
hållits ett antal informella avstämningsmöten och
möten i mindre arbetsgrupper.

Extra årsmöte
Den 27/5 hölls ett extra årsmöte i Åsö gymnasium för
att välja ny ordförande efter att Lars Strandberg läm-
nat sitt uppdrag.

Medlemsmöten
Föreningen har under året hållit ett öppet medlems-
möte för att informera intresserade medlemmar och
svara på frågor. Mötet ägde rum i november 2008 i
Klacksparksrummet på Söderstadion och var 
välbesökt.

Valberedning
Vid årsmötet 2008 valdes Hans Bergman (ordf ), 
Ulric Jansson och Lars Olofsson.

Kontor Hammarby IF FF
Gustaf Grauers, föreningschef from 080922
Domingo Arouni, administration
Daniel Engström, sportslig administration
Greger Casselborg, sportchef
Victoria Müller, ekonomikonsult

Styrelsen i Hammarby Fotboll AB har under verksam-
hetsåret bestått av följande: 

Ordinarie ledamöter
Jan Friedman, ordförande
Per Magnusson, vice ordförande
Lars Strandberg tom 080415
Per Apelgren from 080415
Björn Ekblom tom 080415
Dan Törnsten from 080415
Tommy Seidefors tom 080415
Mikael Lindqvist from 080415
Jan Kienappel
Detlef Kornett
(AEG:s representanter i styrelsen var Per Magnusson,
Jan Kienappel och Detlef Kornett)

Suppleanter
Lars Hasp tom 080415
Ulf Hansson from 080415
Anna Wallin
Karl Braun 

Kontor
Henrik Appelqvist, verkställande direktör tom 080514
Michael Andersson, verkställande direktör from 080515

Sport
Lars Eriksson, fotbollschef
Thomas Andersson, förhandlingschef

Ekonomi/Administration
Louise Grunder, ekonomichef
Sabina Karlsson, ekonomiassistent
Jessica Söör, receptionist tom 080831

Marknad
Patric Ljungström, marknadchef tom 080331
Markus Magnell, marknadchef from 081020
Kefa Eriksson, projektledare
Mats Åberg, projektledare
Lyndon Wells, projektledare tom 080831
Göran Rickmer, evenemangs- och säkerhetsansvarig
Patrik Gröndal, bevakningssamordnare

Information
Urban Rybrink, informationschef
Love Gustafsson, redaktör, tjänstledig 080101-080731
Michal Wolski, tillförordnad redaktör 080101-080731

Styrelsens sammansättning 2008
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Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 
från pojkar 6 år-16 år.

Föreningens intäkter har under 2008 uppgått till 5 688 tkr.

Verksamheten för året redovisar (för tredje året i följd) ett överskott, detta år på 607 tkr.

De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av (utfall inom par entes):

• Sektionsavgifter 100 (775) 
Nya ungdomsspelare i HIF FF

• Bingo 125 (225)
Ny ersättning enligt avtal

• Medlemsavgifter 591 (1 591)
Har ökat med ett stor t antal.

• UEFA (SFF) 38 (208)
Beroende av att vi har fler spelar e.

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av (utfall inom parates.)

• Sponsorintäkter - 197 (428)

• Avskrivningar/fakturor/med m.m - 288 (-)

Sedan tidigare år har föreningen reserverat för tidigare osäkra fordringar som härrör sig till osä-
kerheter i balansräkningen vid försäljning till AEG. I år har 10 % av osäkra lev eran-
törsskulder från 1999 och tidigare, 26 tkr bokats bor t. Dessa har förbättrat resultatet
med motsvarande belopp.

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital
på 3 076 tkr.

Så med årets resultat på 607 tkr. Så har föreningen starkt sin ekonomi avsevärt på alla fronter.

Föreningen har 2 139 tkr placerat i kortfristiga räntefonder samt har banktillgångar på 242 tkr.
Totala likvida medel uppgår till 2 381 tkr .

Hammarby IF Fotbollsförenings ungdomsverksamhet har under året haft Familjebostäder, Folksam,
Nike, och Intersport som huvudsponsorer.

Dan Törnsten
Ekonomiansvarig i Hammarby IF FF

Ekonomi HIF FF 2008
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HIF FF:s sportchef Greger Casselborg har inför
2009 lämnat sitt uppdrag efter många års tjänst
och stora framgångar. Med dessa ord lämnar Greger
stafettpinnen vidare:
”Efter att ha varit tränare i P81 fyra år och P84 i
nio år samt nu sist som spor tchef i sex år slutar jag
nu för gott i föreningen. Jag tar dock med mig
minnet av det fina samarbetet med alla ledar e och
tränare samt föräldrar. Och inte minst spelarna
genom åren som jag mött under v eckans alla kvällar
och helger under träningar, matcher och möten.
Jag önskar Thom Åhlund lycka till fortsättningen.”
Greger Casselborg, fd sportchef HIF FF

Hammarby IF FF har under 2008 haft 36 träningsgrupper som
deltagit med 72 lag i seriespel. Lagen har engagerat
150 ledare/tränare och cirka 800 ungdomar.
Verksamheten har bedrivits på Kanalplan, Gubbängens
IP, Gubbängsfältet, Gubbängens BP och
Hammarbyhöjdens BP till stora delar.

Inomhus har verksamheten mestadels ägt rum i Eriksdals-
skolan gymnastiksalar, Spångahallens konstgräs och i
Bosöns multihall. Ledare för de yngre lagen fram till 11
år har varit engagerade föräldrar, det gäller även de
äldre lagen som inte varit representationstrupper.
Från 12 år har vi i r epresentationstrupperna haft
huvudtränare och assisterande tränare som inte varit
föräldrar. Cirka 45 ledare/tränare har stått under kon-
trakt, detta har inneburit både rättigheter men också
stora förpliktelser.

Tillsammans har man gjort stora insatser var och en på sitt sätt
för att Hammarby IF FF har haft 30 pr ocent spelare
från den egna ungdomsfotbollen i A-laget under 2000-
talet.

LEDARUTBILDNING:
Efter att den externa utbildningen legat ner e under ett
par år medan Svenska Fotbollförbundet omorganiserade
utbildningen till UEFA-standard så tog den far t under
2007 och 2008. De flesta tränare har kunnat ta flera
steg i BAS 1 och BAS 2. Några har också kv alificerat
sig för att gå de mest av ancerade utbildningarna.

Internt har vi liksom tidigare år också genomfört mer
Hammarbyinriktade utbildningar, främst för de egna
11-mannatränarna. Där har vi haft hjälp utav Tony
Gustavsson med matchanalys, Andreas Pettersson med
fotbollsteori, Janne Mian med fotbollsfys, Mikael
”Mille” Olsson med målvaktsträning samt Björn
Ekblom med kost och hälsa.
Vidare har Thomas Westin (vår representationstränare i
P 95) genomfört en grundläggande praktisk fotbollsträ-

ning för ledarna i de yngre lagen. Våra 96:or under led-
ning av Peter Carlsson har haft matchanalys med 
A-lagets assisterande tränare Andreas Pettersson.

Vi har också spelat in en matchförberedande träning med
Tony, Andreas, Janne samt Mille nere på Årsta på dvd.
Detta för att förbereda våra ungdomslag så att de kän-
ner igen sig när de kommer uppåt i åldrarna och när-
mar sig A-laget. Vi har även dvd-inspelat målvaktsträ-
ningar med Mille i Los Angeles, samt en fys, teknik-
och fotbollsintelligensträning med Janne Mian på
Bosön. Janne Mian har också tagit fram en po wer-
pointpresentation på fysträning för fotbollspelare.

Ytterligare dvd-material för internbruk har tagits fram för att
utveckla Hammarby IF FF. Dessa finns tillgängliga hos
Daniel Engström på Hammarby Fotbolls kontor.

TRÄNARE/LEDARE
Våra tränar- och ledarbesättningar har under 2000-
talet ständigt utvecklats och förbättrats. Samtidigt har
tränar- och ledarstaben när det gäller r epresentations-
verksamheten också föryngrats, snittåldern ligger klart
under 30 år. Vi har också fasat in för e detta ungdoms-
spelare i tränarkarriären. Det gör att vi i dag har 40
procent egna ungdomsspelare som tränare i representa-
tionsverksamheten, siffran gäller också antalet huvud-
tränare när vi nu går in i 2009.

Dessa kan föra Hammarbytänket vidare till kommande genera-
tioner. Det är viktigt att vi värnar om dessa engagerade
ledare och tränare som lägger ned fem-sex kvällar i
veckan. Hammarbys tränare har mötts med både
respekt och intresse hos andra föreningar

TÄVLING
Att notera bland 2008 års r esultat är att P95 och P92

tog sig till final i S:t E rikscupen men båda förlorade på
straffar, att P93 blev utslagna i semifinal och P94 i
kvarten.

P93 vann Gothia Cup i juli genom att i finalen slå ett brasili-
anska Interclubes med 2-0 på Nya Ullevi, vårt pojkalls-
venska lag (=P92) vann Bröndby Cup genom att i fina-
len slå Kampala Kids från Uganda med 1-0, detta lag
som man förlorat tre år i rad mot i finalerna på N ya
Ullevi i Gothia Cup.

Hammarby IF FF har också som ett av två lag i Sverige varit repre-
senterade i samtliga slutspel i junior- och pojk-SM
sedan 2003.

Hammarby IF FF har ungefär 60-80 spelare i varje årskull.
Jämfört med några av de största klubbarna på ung-
domssidan är det ungefär en fjärdedel. Dessutom har
man tagit ett beslut om satt inte star ta representations-

Sportchefen: Seger i Gothia Cup
och 72 lag i seriespel.

forts…
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verksamheten förrän vid tolv år. Detta gör prestationen
hos våra tränare/ledare ändå större.

TALANGVERKSAMHET
Under året har vi haft talangverksamhet från det år man
fyller 10 år, där vi har försökt att identifiera de spelar e
som kommer att klara 11-mannafotbollens krav.
Vi har haft föreningsrepresentanter, det vill säga en övergripan-
de ledare, från 9 år. I P99 har Roland Nyström varit
verksam. Rolle har ett förflutet som ungdomsspelare i
Hammarby och hans pappa vid namn O lle har varit
både spelare och tränare i A-laget. 
P98 har Ove Andersson tagit hand om. Ove är före detta
ledare och tränare i P94, och i P97 har Tomas Frison
(före detta ledare/tränare i P91) haft järnkoll innan det

i höstas var dags att lämna över till representationsverk-
samheten. Tomas har nu tagit sig an kullen 2000.
Talangträningen för P97 och P98 har skötts utav Daniel Hirvi
och Fredrik Fransson som varit spelare i P84 och P87.
Lilla Startelvan P12 har Rolf Berg ansvarat för precis
som tidigare år.
Startelvan har liksom tidigare år varit uppdelad i offensiva och
defensiva spelare samt målvakter. Kenta Ohlsson har
liksom tidigare ansvarat för det offensiva och i år har
de defensiva haft Christer Fursth som instruktör.
Målvakterna har haft gästtränare från A-laget och
HTFF, vars målvakter och tränare instruerat dem vilket
varit populärt.

…forts

Hammarbys pojkallsvenska trupp är H ammarby IF
FF:s r epresentationslag. P A-truppen leddes under
säsongen 2008 av huvudtränar e Thomas N yberg
och assisterande tränare Johan Casselborg. Truppen
omfattade under året 27 spelare.

Laget har under säsongen tränat i genomsnitt fyra gånger per
vecka, sammanlagt har det handlat om cir ka 150 trä-
ningspass.

Huvuduppgiften var Pojkallsvenskan och laget gjorde bra ifrån
sig i serien, blev tvåa, en poäng efter bliv ande PSM-vin-
naren IFK Norrköping. I slutspelet blev det tyvärr
respass i åttondelen mot Karlslunds IF. 

Övriga turneringar var S:t Erikscupen, Football festival cup i
Danmark och Mediterranean International Cup (MIC)
i Spanien. 

I S:t Erikscupen blev vi tvåa i P16 E lit och i slutspe-
let gick vi till final där vi förlorade mot H uddinge IF på
straffar.  

I Football festival Cup i Danmark ställde vi upp i två
klasser och det blev guld i bägge. I P16 finalv ann vi
mot Tindastoll från Island, i P16 Premier Cup blev
motståndarna Kampala Kids från Uganda. Det laget
har vi mött i tre Gothia cup-finaler och lyckades äntli-
gen besegra dem.

I MIC i Spanien gick det mindre bra. Laget vann
bara en av tre gruppspelsmatcher och fick spela B-slut-
spel där vi blev utslagna i semifinalen.

Vinterhalvåret inleddes väldigt intensivt och tufft med mycket
fys, löpning och bodypump. Vi förberedde oss för kom-
mande PA-säsong och lade mycket fokus på detta.
Inomhusfotbollen varade under december månad. 
Vi spelade ST-cupen där vi kom tvåa, KSK-cupen i
Katrineholm där vi blev etta r espektive tvåa och till sist
ställde vi upp i Askom Cup i Herrljunga där vi kom trea.

Totalt flyttades sju spelare upp till Hammarbys juniorer från
PA-truppen. Spelare som tillhörde juniorerna tidigare
var Enis Al-guwary, Arnes Aljic och Kevin Angleborn.
De sju som blev uppflyttade v ar Mats Gustafsson,
Pamodu Faburay, Anas Taba, David Bäckbom, Eduardo
Salardi Rojas, Andreas Eriksson och Lukas Lönnegren.

Ledare under året var: Thomas Nyberg, huvudtränare, Johan
Casselborg, assisterande, Edwin Torres, inviduelltränare,
Martin Kjellander, målvaktstränare, Rolf Bjurström,
Lagledare, Bo Westerling, matrialansvarig och Christer
Lönnegren, kassör.

Spelare under året var: Torbjörn Östergren, Lukas
Lönnegren, Eyasu Alemayehu, Tunay Topal, Pamodou
Faburay, Eduardo Salardi Rojas, Hugo Barsne, Pontus
Nyström, Kevin Törnsten, Raby George, Mats
Gustafsson, Baris Ercan, Andreas Bergh, David
Bäckbom, Joakim Nilsson, Anas Taba, Douglas Kisch-
Samuelsson, Malak Ada, Walter Westman, David
Lindgren, Murat Okcanliogu, Sebastian Lindberg,
Johan Bjurström, Yassin Ben-Meftah, Mikael Hassel,
Andreas Eriksson och Dida Rashidi.

Pojkallsvenska laget: Guld i
Football festival cup i Danmark.  
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Hammarby Akademis öv ergripande målsättning är
att erbjuda talangfulla fotbollsspelare hjälp att kom-
binera s tudier med målinr iktad träning. Håkan
Jansson har det öv ergripande ansv aret för all v erk-
samhet inom H ammarby Akademi och har som
medarbetare vid Akademins olika delar delansv ariga
och tränar e utsedda av H ammarby. Verksamheten
vid de olika akademidelarna har my cket olika förut-
sättningar och målsättningar , vilket präglat utv eck-
lingen under 2008.

Elitakademin i Fredrika Bremergymnasierna i Haninge kommun
har blivit alltmer etablerad och har utv ecklats mycket
positivt. Samarbetet med Haninge kommun sker
genom en styrgrupp med representanter från kommu-
nen och Hammarby. Problem med träningstider,
omklädnadsförhållanden, studieförhållanden och andra
förutsättningar för en bra verksamhet med skolarbete
och träning har kunnat lösas på ett my cket bra och för
alla parter konstruktivt sätt. Mycket beroende på att
rektorer och lärare haft förståelse för elevernas/spelarnas
speciella önskemål. 

I och med att juniorlaget från och med i år har flyttat sin
huvudsakliga verksamhet till Torvalla IP, strax intill
gymnasiet, har förutsättningarna för ett lyckat resultat
beträffande studier och träning förbättrats avsevär t. För
de spelare som valt att studera i andra gymnasier görs
individuella planer, så att också de kan träna på tider i
anslutning till skoldagens avslutning. Eftersom såväl A-
laget som HTFF i nära framtid också kommer att
bedriva sin träningsverksamhet i en modern träningsan-
läggning vid Torvalla IP blir Hammarby Akademis
upplägg en tydlig konkurrensfördel när det gäller att
attrahera och utbilda talangfulla spelare. Vilket uppfyl-
ler både Akademins och Hammarbys målsättningar –
det senare att A-laget i stor omfattning skall bestå
avspelare som utbildats inom egna organisationen.
Inom Haninge kommun finns också en talangakademi
för högstadieelever i Jordbromalmskolan med samma

inriktning som de i de övriga två talangakademierna.

Talangakademin i Gubbängensskolan inom Stockholms Stad för
högstadieelever är etablerad sedan drygt fyra år.
Målsättningen är att skapa en samlad skoldag, likt den i
Haninge, med SL-kort, läxhjälp, mellanmål och träning
i anslutning till skoldagen inom klockslagen 8-18.
Genom en avsiktsförklaring med utbildningsförvalt-
ningen inom Stockholms Stad kan verksamheten stabi-
liseras och utvecklas ytterligare och kommer under hös-
ten att omfatta också elever i årskurserna 4, 5 och 6.
Gamle storspelaren och idrottsläraren Kenta Ohlsson
har ett ansvar att praktiskt driva arbetet med spelarnas
vardag i Gubbängsskolan.

Talangakademin i Botkyrka kommun omfattar högstadieelever i
Fittjaskolan i Norra Botkyrka och S:t Botvids gymnasi-
um. Anders Norin är deltidsanställd av kommunen för
det praktiska arbetet inom verksamheten. Även i
Botkyrka har en avsiktsförklaring tillsammans med
utbildningsförvaltningen skrivits under som presenterar
hur det framtida arbetet i Hammarby Akademi i dessa
skolor skall utvecklas och vilka ytterligare resurser som
kommunen tillför verksamheten. 

Sammanfattning.
Verksamheterna i de olika akademidelarna har utv eck-
lats mycket under 2008. Alltfler talangfulla spelare
söker sig som elever till de olika akademierna, vilket är
positivt för spelarna genom mindre stress i vardagen,
skolorna genom större elevunderlag och Hammarbys
olika lag genom att träning på skoltid och i för eningsre-
gi kan effektiviseras. Målsättningarna för framtiden är
att alla spelare, som studerar på gymnasiet och som till-
hör HTFF och juniorlaget, går i F redrika
Bremergymnasiet i Haninge. Och att majoriteten av
högstadieeleverna som tillhör 11-mannatrupperna stu-
derar i skolor, där man lätt kan nå tidiga träningar efter
skoltid samt att duktiga spelare i Botkyrka söker sig till
Hammarby Akademi för att utvecklas som spelare och
samtidigt får god skolutbildning.

Hammarby Akademi: 
Utvecklingen är positiv kring våra
akademiskolor.

Bajen08.qxp  09-03-02  09.30  Sida 11



12

Bajen08.qxp  09-03-02  09.30  Sida 12



13

Hammarby F otboll AB för valtar elitv erksamheten
inom H ammarby IF F otbollförening, en elitv erk-
samhet som är definierad som juniorlaget, samar-
betsföreningen Hammarby Talang FF (HTFF) och
A-laget. Hammarby IF Fotbollförening äger majori-
teten av Hammarby Fotboll AB och nedan följer en
sammanfattning av bolagets v erksamhet inom olika
områden. 

Sportsligt var 2008 ett år med ojämn kv alitet. Dels över-
träffade A-laget förväntningarna då skadesituationen var
som värst under sommaren, dels underpresterade laget
under de avslutande omgångarna under hösten. D etta
resulterade i en niondeplats som inte kan anses tillfr eds-
ställande.

HTFF som spelar i division 2 Södra Svealand gjorde en
bra säsong och var länge nära att avancera till division 1
som på sikt är klubbens målsättning. Vi ser en stadig
utveckling av verksamheten i HTFF vilket är mycket
glädjande.

Hammarby Fotboll AB fortsätter att utveckla samarbetet med
UNICEF där vi nu uppnått 373 världsföräldrar vilket
genererar 448 tkr till UNICEF varje år. Vi har även ett
fortsatt engagemang i Situation Stockholm, som stöder
de hemlösa i Stockholm. Tillsammans med AIK Fotboll
och Djurgården Fotboll och Fryshuset fortsätter sam-
hällsengagemanget som tidigare. Hammarby Fotboll
AB har under året tagit initiativ att tillsammans med
AIK Fotboll och Djurgården Fotboll att inleda samar-
bete mellan politiker, myndigheter som polisen med
flera för att vända trenden med oroligheter kring och
på våra arenor i samband med matcher. Störst samhäll-
sinsats gör dock bolagets huvudägare, Hammarby IF
Fotbollförening genom ungdomsverksamheten där vi
ser en ständig utveckling.

Arenautvecklingen sker nu i snabb takt och med stor t enga-
gemang från Bolaget. Hammarby Fotboll är dels orga-
niserade i olika arbetsgrupper i en egen arenaorganisa-
tion och dels deltar vi med r epresentanter i stadens
organisation med våra synpunkter och åsikter om hur
vi kan få bästa möjliga ar ena för vår verksamhet.
Tidplanen i dagsläget är att den nya ar enan skall börja
byggas 2010 och att den skall stå fär dig hösten 2012.
Under hösten 2009 väntas det avgörande politiska
beslutet att tas.

Den ekonomiska situationen för koncernen Hammarby
Fotboll AB är inte tillfredställande. Resultatet för 2008
är 2 737 tkr (2007: -4 478 tkr). Efter skatt är motsva-
rande siffra 1 242 tkr (2007: -3 341 tkr).
Det kan konstateras att driftunderskottet exklusiv e spe-
larförsäljningar är på en nivå som ej är acceptabel, där-
för är bolaget beroende av omedelbara åtgärder för att

stärka ekonomin. Styrelsen och den nya ledningen har
uppmärksammat brister som bolaget har och har för
avsikt att genom ett antal åtgärder skapa bättre förut-
sättningar för att stärka ekonomin. Planerade åtgärder
inom marknadsområdet skall stärka produkten
Hammarby Fotboll. Våra erbjudanden till partners och
vår publik skall bli mer attraktiv a och innehållsmässigt
stärkas på vägen mot den nya ar enan. En effektiv orga-
nisation där vi får ut maximalt av de r esurser vi har är
prioriterat. Att stärka vår förhandlingsposition i sam-
band med spelarförsäljningar är ytterligare ett utveck-
lingsområde. Och att med begränsade resurser kunna
ersätta våra spelare på rätt ekonomisk nivå i förhållande
till prestation och potential hos spelarna är en ty dlig
målsättning. 

Primetime A/S (Kappa) har framställt skadeståndskrav gente-
mot Hammarby Fotboll AB med anledning av par ter-
nas tidigare samarbetsavtal. HFAB har bestridit kravet i
dess helhet och tvisten är föremål för prövning vid
Stockholms tingsrätt. HFAB bedömer att man har goda
möjligheter att undvika betalningsansvar för det fram-
ställda kravet. Dessutom kommer HFAB eventuellt att
framställa motkrav gentemot Primetime A/S. Vidare
har HFAB vid Attunda tingsrätt framställt krav gente-
mot Primetime A/S för obetalda hyror enligt särkilt
hyresavtal mellan parterna.

Genom det kapitalandelslån som kallas ”Transferkorgen” gavs klub-
ben möjligheten att med en bättr e likviditet göra spelar-
förvärv under 2008. Transferkorgen anses mycket fram-
gångsrik för Hammarby Fotboll då vi kunnat tilldra oss
nytt riskkapital för spelarförvärv. Redan under 2008 har
en fortsättning diskuterats och nu i en annan tappning
eftersom nuvarande form är ett lån till H ammarby
Fotboll och det kan vara av intresse att titta på en form
där det inte belastar resultatet på samma vis. Med hjälp
av det stora engagemang som deltagarna i
”Transferkorgen” visar ser vi fram mot ett nytt genom-
arbetat förslag som kan accepteras av både tidigar e och
nya intressenter.

Under slutet av 2007 startades Hammarby Fotboll Scouting som
under 2008 har utvecklats. Idag ingår cirka 60 registre-
rade scouter i organisationen och ungefär 20 tipsar e.
Fyra scoutsamordnare, med varsitt upptagningsområde
i Sverige, samordnar spelaruppgifter och rapporterar till
chefsscouten. Organisationen har också arrangerat två
talangläger under året och som ett resultat av somma-
rens läger värvades Johannes Hopf och Maic Sema till
klubben.

Hammarby Fotboll AB:
Sammanfattning.
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Personal
Marknadsorganisationen bestod under verksamhetsåret
av marknadschef, tre projektledare/säljare, varav en
t.o.m. 2008-08-31, en biljettansvarig/evenemangsansva-
rig samt en ansvarig inom publikservice/bevaknings-
samordning (fd Säkerhet). Patric Ljungström arbetade
som marknadschef t.o.m. 2008-03-31 och Markus
Magnell fr.o.m. 2008-10-20.

Traditionsenligt tackar Hammarby Fotboll härmed även alla de
personer som arbetar för klubben på ideell basis: souv e-
nirförsäljare, skribenter på hemsidan, alla i matchsekr e-
tariatet och runt media på matcherna samt alla våra
publikvärdar. Utan er genomför Hammarby inte mat-
cher på högsta allsvenska nivå.

Intäkter
Säljavdelningen inom Hammarby Fotboll arbetar året
runt med sponsorförsäljningen men den är som mest
intensiv perioden tidig höst fram till den allsv enska pre-
miären. 

Privata säsongskortsförsäljningen minskade med ca drygt 800
kort och totalt var det tillsammans med sponsor-, för-
bunds- och ungdomsfotbollskort drygt 7 100 säsongs-
kort. Biljettintäkterna minskade med ca 5.5 msek i
jämförelse med 2007, varav 2 msek kan kopplas till att
det inte var något internationellt spel 2008. 

Sponsorintäkterna ökade med 3,5 msek i jämförelse med
2007. 
Den totala marknadsintäkten uppgick till ca 42,5 msek
exklusive moms och där står de egengener erade sponso-
rintäkterna samt tv- och nationella sponsoravtal för
33,5 msek, drygt 5,5 msek under utfallet 07.
Förklaring till bortfallet är framförallt den dåliga alls-
venska placeringen samt att det inte v ar något interna-
tionellt spel under 2008.

Hammarby Fotboll Merchandise AB står för knappt 9 msek av de
totala marknadsintäkterna vilket är en liten ökning i
jämförelse med föregående år.  

Hammarby Fotboll AB hade under tävlingssäsong följande
huvudsponsorer: Finlux (bröstsponsor), Folksam,
Falcon, Nike (materialsponsor) och Intersport.
Tillsammans med samarbetspartners i segmenten
Officiella Partners, Arenapartners, Klacksparkens
Vänner samt köpare av företagsstolar, har Hammarby
under året återigen haft ca 220 för etag i avtal, något fler
än 2007.

Allsvenskan och publiksnitt
Publiksnitt, hemma 11.144 åskådare per match 
(totalt 167.167 personer)

Publiksnitt, borta 8.970 åskådare per match 
(totalt 134.563 personer)
Publiksnitt, Söderstadion 10.085 åskådare per match.

Hemmasnittet minskade med 2 361 personer. Hemmasnittet
på Söderstadion minskade med 1 383 personer. En av
anledningarna var att allsvenskan utökades med två lag
till 16 lag. Men även tabellplaceringen i slutet på serien
är en anledning. De tre sista matcherna på
Söderstadion sågs av, i snitt, 7 053 personer.
Bottennoteringen var mot Halmstad 5 592 personer.
Matchen mot Djurgården på Råsunda samlade låga 12
483 personer. 

De tre stockholmslagen har fortsatt att via Stockholms
Fotbollförbund erbjuda S:t Erikcupslag rabatterade bil-
jetter.

Arrangemang
Matchorganisationen har på sedvanligt sätt anpassat sig
efter de krav som den så kallade elitev enemangsmanua-
len föreskriver. Krav som Hammarby som allsvensk
klubb är tvungna att följa. 

Organisationen på matcharrangemangen ser ut som följer:

Huvudansvarig: Göran Rickmer
Marknad/Event: Kefa Eriksson

Mats Åberg
Sport: Peter Thunell
Merchandiseförsäljning: Lasse Andersson
Media: Urban Rybrink & Lennart Oskarsson
Publikservice: Patrik Gröndal
Sekretariat: Janne Sjöberg med flera.
Biljetter: Göran Rickmer
Speakers: Urban Rybrink (innerplan)

Paul Pinter (speakerbås)

Drygt 120 ideellt arbetande medverkar på Hammarbys
matcher under allsvensk säsong samt att klubben har
egen representation av publikvärdar och i vissa fall äv en
ordningsvakter bortamatcher.   

Publikservice/bevakningssamordning
Under säsongen 2008 var det lugnaste året med mindre
ordningstörningar och pyroteknik. Hammarby tving-
ades böta 145 000 kr i jämför else med 452 000 år
2007. Negativt var att vi under höstderbyt mot
Djurgården tvingades att stänga en läktarsektion. 
Det skall även nämnas att det under säsongen 2008 v ar
en organiserad ”bortabojkott” initierad av ett fler tal
supporterorganisationer.

14

Marknad: Minskad biljettförsäljning
men ökade sponsorintäkter.
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Utbildning
Kontinuerliga möten och utbildningar för personal
inom samtliga ansvarsområden kopplat till
Arrangemang har genomförts. Merparten av dessa
möten och utbildningar hålls med Svenska
Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll som arrangör. 

Övrigt
Med stor hjälp och på iniativ av några för etag i
Klacksparksgruppen så lyftes interiören i klacksparks-
rummet. 

Arbetet med Unicef var 2008 inne på sitt andra år . Bland
annat så har Hammarby hjälpt Unicef att få 373 nya
världsföräldrar.

Hammarby Fotboll Merchandise AB
Försäljningen i dotterbolaget stannade på dr ygt 9 msek,
en knapp förbättring i jämförelse med 2007.

HFMAB redovisar en vinst om ca 750 000 kronor, en förbätt-
ring av resultatet jämfört 2007 med cirka 700 000 SEK.

En orsak till det förbättrade r esultatet är det fortsatt
låga lagervärdet. 

StockholmsDerby AB är den butik som AIK Fotboll och DIF
Fotboll äger en tredjedel av tillsammans med
Hammarby Fotboll Merchandise AB och resultatet blev
för tredje gången i företagets historia (startades år 2000)
positivt – ca 100 000 kronor (resultatet för 2008 är
dock oreviderat när detta tryckts).

Hammarby Fotboll Merchandise AB har under året haft fem hel-
tidsanställda.

Information 2008 
Informationsorganisationen bestod under verksamhets-
året av en informationschef och en w ebbredaktör.
Informationsavdelningen ansvarar för hammarbyfot-
boll.se som är den mest besökta klubbsajten av de alls-
venska lagen. Hammarbyfotboll.se utsågs till den bästa
allsvenska sajten av landets största branschtidning
Internetworld. Under säsong hade sajten ett besökssnitt
på 20 000 unika besökare per dag. Totalt sätt så ökade
besökstrafiken med 30 procent.
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Efter många, många års kämpande från H ammarby
och dess medlemmar och supportrar samt utredande
av Stockholm stad togs den 8 september 2008 ett så
kallat inr iktningsbeslut av kommunfullmäktige i
Stockholm. Beslutet innebar att utreda och projekte-
ra en ny fotbollsar ena strax söder om nuv arande
Söderstadion. (I nformationen nedan gäller inte
enbart verksamhetsåret 2008 utan går även in i verk-
samhetsåret 2009). 

Ritningar är alla intresserade av men tyvärr, vid deadline för
det här manuset är de inte så långt fastställda att det är
idé att visa vad som finns på ritbordet idag.
Förhoppningen är att några aktuella ritningar och upp-
daterade visualiseringar i bild kan presenteras på själva
årsmötet den 9 mars.

Förutsättningarna i projekteringen är en UEFA-toppklassad
arena med 30 000 sittplatser och skjutbar t tak.
Prioriterade evenemang på Stockholmsarenan – som
arbetsnamnet är men som vi kallar 
Nya Söderstadion internt i Bajenland… – är:

1. Allsvensk fotboll
2. Stora konserter
3. Övriga evenemang

Allsvensk fotboll innebär en fotbollsarena utan löparba-
nor som funktionsmässigt är byggd för att – exempelvis
– snabbt och kostnadseffektivt ställas om till en kon-
sert, monstertrucksjippo eller mässa med påven på
besök. Medlemmar i HIF FF ska inte bli ner vösa när
uttrycket ”multifunktionsarena” nämns – FIFA:s mini-
mimått gällande fotbollsrummet från kritade linjer till
första bänkrad gäller.

Allsvensk fotboll innebär också att Svenska Fotbollförbundets
tävlingsbestämmelser från år 2014 reglerar antalet stå-
platser. På en allsvensk arena får de omfatta maximalt
20 procent av arenans kapacitet. I projekteringen har
Hammarby ställt kravet om 4 000-6 000 ståplatser,
vilka till en UEFA-match eller konsert ställs om till
sittplatser.

Platsen för Nya Söderstadion är trång och omsluts i öster av
Nynäsvägen och i väster av Arenavägen. Idealet hade
varit om stadens budget räckt för att köpa loss några
fastigheter i Slakthusområdet närmast Arenavägen mot
nya västra läktaren, men förutsättningarna är som de är.

Projektorganisationen
Stockholm stad, finansiären av projektet, har sjösatt ett

projekteringsbolag vid namn Stockholmsarenan AB
(www.stockholmsarenan.se). Företaget har till uppgift
att utreda, upphandla och övervaka själva bygget och
till sin hjälp har de anlitat en mängd exper ter, konsulter
och tilltänkta ”ankarhyresgäster” – i form av
Hammarby Fotboll, konsertarrangören Live Nation
samt AEG representerade av personal från Globen.
Projektorganisationen utgår från projektledningskonto-
ret hos Stockholmsarenan AB och till sin hjälp har de
ett antal arbetsgrupper – så kallade produktbestäm-
ningsgrupper – vilka företräder ”expertisen” inom
respektive område. 
Produktbestämningsgrupperna är:

Konstruktion
Miljö
Teknik
Trafik & Logistik
Säkerhet (Hammarby är representerat)
Design (Hammarby är representerat)
Verksamhet (Hammarby är representerat)

Respektive grupp skickar sina utredda förslag och ana-
lyser till projektledningskontoret som får behandla och
låta arkitekter utföra projekteringsritningar.
Allt som sammanställs bildar underlag för upphandling
av byggentreprenör. Det underlaget kommer att skickas
till ett antal intressenter i mars/april och val av byggen-
treprenör beräknas klart i juni 2009.

Hammarbys projektorganisation
För Hammarbys del innebär det arbete internt i klubb-
en samt externt i arbetsgrupper och deltagande i den så
kallade beslutsfattargruppen under projektorganisatio-
nens ledning.

Det interna arbetet är uppdelat i fyra huvudområden:
Sport, Marknad & Design, Media och Publikservice.
Fyra anställda i HFAB: Lasse Eriksson, Markus
Magnell, Urban Rybrink och Göran Rickmer är ansva-
riga för sina respektive områden stöttade av projektleda-
re Patric Ljungström samt en liten styrgrupp. Den
består av VD Michael Andersson och Dan Törnsten,
styrelseledamot i HFAB förutom projektledaren.

Till dessa fyra ben har egna referensgrupper/referensperso-
ner kopplats in. För Marknad exempelvis finns både
supportrar (bland annat BajenGruppen) och sponsorer
representerade. Arbetet med referensgrupperna startade
innan jul och har i början av 2009 haft och kommer att
ha ett antal möten i olika frågor.

Arenaprojektet: 
Byggstarten planeras till
årsskiftet 2009/2010.
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Hammarbys input till projektet
Hammarby har författat ett antal huvuddokument som
gått in som underlag till projektorganisationen. Det
senaste dokumentet levererades precis innan jul och var
ett så kallat rumsfunktionsprogram i vilket Hammarby
beskriver sin verksamhet på nya arenan samt listar ett
antal krav och önskemål vad gäller form, funktion och
innehåll. 

De egna huvuddokumenten har ända sedan hösten 2001-våren
2002 fram till hösten 2008 utvecklats inom klubben
tillsammans med företrädare för supportrar och sponso-
rer. Under hösten 2008 gick en för frågan från
Hammarby ut till supportrar och sponsorer genom den
egna referensgruppen. En förfrågan ställdes om att
skicka in egna krav och önskemål och sådana kom
också, bland annat från BajenGruppen. Det som var
relevant för rumsfunktionsprogrammet togs med. 

Tidplan
Projektering och underlag för upphandling pågår i skri-

vande stund. Beräknat är att kommunfullmäktige tar
ett så kallat genomförandebeslut i september 2009. D et
beslutet innebär att fullmäktige godkänner de ekono-
miska kalkylerna och projektet i sig.
Byggstart är beräknat till årsskiftet 2009/2010 och
invigning någon gång under hösten 2012.

Mer information om arenaprojekt
För medborgarna i Bajenland är Hammarby Fotbolls
arenasajt att rekommendera. Den når du via www.ham-
marbyfotboll.se eller via www.nyarena.se. På sajten
finns en ”arenablogg” vilken uppdateras fortlöpande
om allt som händer i projektet och som är viktigt för
huvudägarna till Hammarby Fotboll AB – det vill säga
medlemmarna ytterst.

Andra relevanta informationskällor är:
Stockholmsarenan AB:s egen sajt: 
www.stockholmsarenan.se
UEFA:s manual om att bygga en ny arena:
www.uefa.com/newsfiles/551788.pdf
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Hammarby Fotboll hade 2008 ett år med blandade
resultat och my cket förändr ingar i spelar truppen.
Säsongen blev i praktiken delad i två delar , beroen-
de på EM som medförde ett speluppehåll mellan 12
maj och 1 juli. H ammarby spelade som bäst strax
efter EM-uppehållet, men en svag avslutning gjorde
att laget slutade på nionde plats i allsvenskan 2008.
Det mest glädjande under säsongen var att vi nådde
semifinalen i Sv enska cupen, där vi dock föll mot
Kalmar FF efter förlängning.  

Tony Gustavsson gjorde sitt andra år som cheftränare i
Hammarby. Tränarstaben jobbade mycket med att få
spelarna fysiskt rustade inför den komprimerade vårsä-
songen. Som vanligt genomfördes ett träningsläger i
Los Angeles och ett på Cypern.

Den allsvenska säsongen inleddes på ett bra sätt. Hammarby
spelade en bra anfallsfotboll, däremot var det inte lika
säkert defensivt. Något som tyvärr blev ännu ty dligare
under de avslutande matcherna i serien. 

2008 var det första året med 16 lag i allsv enskan vil-
ket var en av orsakerna till att vi inte kunde hålla den
kvalité som vi ville. Spelarförsäljningar och skador på
en rad nyckelspelare är andra orsaker. 

Glädjande var att Hammarby Fotboll vann den pre-
stigefulla derbytabellen. Vi slog Djurgården i båda der-
bymatcherna och matcherna mot AIK slutade oavgjor t. 

Under sommaren fick tre HTFF-spelare chansen att
delta i A-lagets träning. Detta resulterade i att vi fick

bra balans i truppen och att dessa tre spelare fick möj-
ligheten att spela allsvensk fotboll.

Deltagandet i Svenska Cupen. Ett av målen säsongen 2008 var
att vinna Svenska cupen. Hammarby Fotboll gjorde en
stark turnering och nådde semifinal där det tog stopp .
Vi inledde i omgång två där vi slog ut S yrianska efter
förlängning. Därefter besegrade vi Mjällby på hemma-
plan i en mycket bra match. I omgång fyra mötte vi
sedan Malmö FF och vann på bortaplan efter en
mycket stark insats. I kvartsfinalen mötte vi Valsta
Syrianska och vann med 4-0.

Som tidigare nämnts åkte vi sedan ut mot Kalmar i
semifinalen efter förlängning.
Spelarförsäljningar under 2008. Inför säsongen lånade
Hammarby Fotboll ut Sebastian Egurén till Villareal i
sex månader. Han blev sedan köpt av samma klubb
under juni 2008. Paulinho lånades ut under hösten till
Busan I´Park i Sydkorea. Petter Andersson såldes under
augusti till Groningen i Holland. 

Spelarrekryteringar under 2008. Inför säsongen köpte
Hammarby Fotboll Rami Shaaban från Fredrikstad i
Norge. Kristoffer Björklund kom från
Brommapojkarna och Freddy Söderberg kom från
Värnamo. Claudio Dadomo från Uruguay anlitades
med korttidskontrakt. Samtliga dessa spelare anslöt
innan säsongen. 

Under sommaren tillkom Olof Guterstam som lån
från Brommapojkarna. Målvakten Johannes Hopf köp-
tes från Ystads IF. Fredrik Söderström anslöt från UD

A-laget: Ett år bestående 
av två halvlekar.
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Lanzarote. Nathan Paulse köptes från sydafrikanska
klubben Ajax Capetown. Maic Sema köptes från IF
Sylvia och Carlos Gaete flyttades upp från HTFF.

Johannes Hopf och Maic Sema värvades efter att ha
deltagit i Hammarby Fotboll Scoutings talangläger.

Spelare som slutat i Hammarby Fotboll. Klebèr Saarenpää var
tyvärr tvungen att avsluta sin fotbollskarriär på gr und
av skada. Glädjande nog jobbar han ändå kvar i klub-
ben, som tränare för P94 och lärare i Hammarby aka-
demi. Olof Guterstam återvände till Brommapojkarna.
Hammarby Fotboll vill tacka spelarna för deras insatser
och önska dem lycka till i framtiden. 

Suleyman Sleyman har slutat efter en lång och tr o-

gen karriär i Hammarby. Vi tackar dig för alla år i
klubben.

Hammarby var representerat i olika landslag under 2008. Suleyman
Sleyman och Louay ”Lolo” Chanko deltog i a-landsla-
gets januariturné i USA. Lolo Chanko spelade äv en
med det syriska landslaget. Rami Shaaban var med i
den svenska landslagstruppen under EM-slutspelet. 

U21-landskamper gjorde Carlos Gaete, Sebastian
Castro Tello och Emil Johansson. P18/90-landslaget
hade med Simon Helg och Marcus Törnstrand.     

Charlie Davies representerade USA:s landslag och
deltog bland annat i OS med USA. 
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Den tunga säsongen 2007 följdes upp under 2008
av en helt gedigen insats. Laget v ar med och käm-
pade om seriesegern i division 2 Södra Svealand in
i de sista omgångarna och slutade på en hedrande
tredje plats. Sommarperioden var speciellt lyckosam
med flera storsegrar och med ett spel som oftast v ar
rent njutbart. 
2008 var också ett år, när Hammarbys talangsats-
ning gav rejäl utdelning. En spelare från talang-
truppen fick sitt genombrott på en mittfältsplats i
A-lagets allsvenska startelva och ytterligare en spela-
re från HTFF fick känna på allsv enskt spel.
Hammarby Talang FF står i nuläget bättre rustat
än någonsin tidigare inför en säsong. Ett mödosamt
och långsiktigt arbete börjar alltmer bära fr ukt.

Försäsongsträningen inleddes i januari med en mager trupp –
flera spelares kontrakt och övergångar var inte helt
klara. Träningskvaliteten blev lidande under kor tare tid
och under de kommande månaderna fram till och med
mars fylldes truppen på. Under mars månad kunde änt-
ligen tränarduon Roger Franzén och Matts Jonsson
sätta sin prägel på lagets spelidé och fullfölja sina ambi-
tioner. Träningsmatcherna under försäsongen gav blan-
dade resultat med tre vunna, tre oavgjorda och två för-
lorade matcher.   

Talanglaget inledde seriespelet med en övertygande premiär-
vinst på Kanalplan mot FC Värmbol. Efterföljande två
matcher gav endast en poäng, innan det gavs ett smak-
prov av vad som komma skulle med en storseger, 7-1
borta mot IFK Eskilstuna. 
Stabiliteten hade emellertid inte helt satt sig och det v ar
först i slutet av maj som laget närmade sig absolut
toppform. Bortasegern med 5-1 mot derbyrivalen
Enskede IK följdes upp av fem utmär kta matcher.
Dessa matcher gav hela 13 poäng med 15-4 i mål och
laget fick på allvar toppkänning i serien. Perioden fram
till sommaruppehållet får anses vara HTFF:s mest
framgångsrika under åren i division 2. 
Summan av vårsäsongen visade – för utom målskörden
33 mål på elva matcher och en tredjeplats i serien – att
framför allt defensiven blivit avsevärt bättre än tidigare
år. Just försvarsspelet skapade trygghet i hela laget.

Som tidigare år förlades en veckas träningsläger till
Visingsö under juli. Förutom ren träning spelades en
vinstmatch mot ett lokalt division 2-lag. Vid denna tid
hade a-truppen hamnat i skadebekymmer och Marcus
Törnstrand, Carlos Gaete och Alagie Sosseh fick gå in i
allsvenskt spel. Detta gjorde att HTFF:s tränare fick
möblera om i startelvan med kort varsel.
Inkörningsperioden för de spelare som kallats in som
ersättare inför höstsäsongen blev kor t – alltför kort.

Division 2:s bäste mittfältare Carlos Gaete fick dessu-
tom permanent plats i a-truppen.

Höstsäsongen inleddes med ett helt onödigt poängtapp mot
Rynninge hemma. Omgången därpå bar det av till
Eskilstuna för ett toppmöte mot City. Det man mest
kommer ihåg från den matchen – för utom 0-1 förlus-
ten – var det ohyggliga regnet och blåsten.
De två följande matcherna spelades äv en de på borta-
plan och gav tre poäng i bagaget. Fullt godkänt och när
HTFF återigen tvålade till Enskede vädrade många
hopp om serieseger. Tyvärr följde ett rejält magplask
hemma mot FC Gute efter en oinspirerad insats från
HTFF:s sida. Det är den här typen av matcher man
måste vinna för att på allv ar konkurrera om serieseger.
I omgången därefter visade sig återigen HTFF från sin
bästa sida och besegrade blivande seriesegraren
Karlsunds IF på bortaplan med 2-0. Nyckeln till vins-
ten låg i försvarsspelet – det bästa under hela säsongen
och närmast hundraprocentigt. 
Med fyra omgångar kvar att spela var det någon i trion
Eskilstuna City, Karlslunds IF och Hammarby Talang
FF, som skulle ro hem seriesegern. HTFF hade ett på
pappret relativt lätt motstånd kvar. Det var lag som
kämpade för sin överlevnad i division 2 och i avslut-
ningen av serien mot dessa lag blev det pr ess mot ett
mål utan att vi lyckade ta de så välbehövliga tr epoäng-
arna. Under en dag – efter seger mot Akr opolis borta –
toppade faktiskt HTFF serien, men de avslutande mat-
chernas utdelning blev för klen för att räcka till seriese-
ger. Laget slutade på en mycket hedrande tredjeplats i
serien – det i särklass bästa resultatet i föreningens korta
historia. 

HTFF fick ihop 38 poäng – 15 fler än året innan. Framåt gjor-
des 48 mål, vilket var näst bäst i serien. Laget släppte
bara in 25 mål, i stor t sett en halvering jämfört med
tidigare säsonger i division 2, och den gedigna försv ars-
insatsen var en mycket stor förklaring till årets fram-
gång. Placeringen gav dessutom HTFF en plats i
Svenska Cupen 2009.

Ny tränare inför säsongen var Roger Franzén, som kom från trä-
narjobb i Brommapojkarna. Kvar från föregående år var
assisterande tränaren Matts Jonsson och målvaktsträna-
ren Ulf Granlund. Som naprapater alternerade Stefan
Sunesson och Jessica Fredriksson. Materialdelen hante-
rades av Dan Wallin.
Utbytet mellan spelare från juniorleden till HTFF och
från HTFF till A-laget ökade markant under 2008.
Matcherna och de gemensamma träningstillfällena
underströk återigen att upplägget med talangutveckling
från de egna leden är helt riktig. D e yngre och mindre
erfarna spelarna kom betydligt närmare miljön i ett alls-
venskt lag och fick en mängd viktiga er farenheter. 

Hammarby Talang FF:
Bästa säsongen hittills.
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Ökat självförtroende och möjligheten att få utv ecklas i
högsta möjliga fotbollsmiljö var i det sammanhanget
viktiga utvecklande bitar. 

Som brukligt lyftes ett antal spelare upp från juniortruppen. Till
säsongen 2008 tillkom fem lovande juniorer. Fyra spe-
lare från andra föreningar valde också att fortsätta sin
utveckling i Hammarbys färger. HTFF fick också kvitto
på talangutvecklingens höga nivå, då Carlos Gaete
under hösten togs ut till U-21 landslaget och M arcus
Törnstrand fick representera svenska P18 landslaget
under hela spelåret.  
HTFF har levererat en rad spelare till Hammarby
Fotbolls a-lag under åren. Eftersom det finns ett gap

mellan juniorfotboll och a-lag fyller HTFF en utomor-
dentlig funktion, där man kan låta de mest lo vande
talangerna utvecklas med seniorfotboll i seriesamman-
hang. Dessutom är talangsatsningen ett attraktivt skyl-
fönster och ger ett utmärkt utvecklingsalternativ för
talangfulla spelare från andra föreningar.

Sedan starten 2001 har totalt 17 spelare med HTFF-bakgrund
flyttats upp till A-lagets allsvenska trupp. Till 2008 till-
kom två nya spelare till a-truppen från HTFF.
Hammarby har blivit ett ytterst attraktivt alternativ för
lovande talanger, som vill göra ett gott karriär val i sin
fortsatta elitsatsning.

José Monteiro de Macedo, en av dom många spelare som under åren tagit klivet från HTFF til A-laget.
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Hammarbys juniorer kunde 2008 uppr epa den fina
insatsen från 2007 och kom åter igen tvåa i ser ien –
trots en svag start. Två av Hammarbys spelare var
dessutom kallade till landslagsuppdrag under år et.
Däremot tog det stopp direkt i slutspelet denna gång. 

Juniorlaget går också under namnet Tipselitlaget. TipsElit 2000 är
ett samarbetsprojekt mellan Svenska Fotbollförbundet
och Svenska Spel. Projektet syftar till en ökad satsning
på talanger i åldern 16-19 år. Hammarbys TipsElit-
trupp bestod under 2008 av 26 spelar e: sju födda 1990,
16 födda 1991, två födda 1992 samt en född 1993. 
Under vinterhalvåret bedrevs träning såväl inom- som
utomhus. Inomhusfotboll spelades i huvudsak i decem-
ber och fotbollsträning utomhus på Torvalla IP:s upp-
värmda konstgräsplan under januari, februari och mars,
blandat med fysträning på Årsta IP. All verksamhet flyt-
tades i april till Hammarby IP (Kanalplan).

I inomhusfotbollens tävlingar deltog laget i tre turneringar
med bra resultat. Samtliga var seniorturneringar, och
slutspel nåddes i alla tre. I Nike Five Cup gick laget till
slutspel men blev utslagna i E riksdalshallen av
Stockholm Futsal Club. I Haninge Open, som spelas i
Torvallahallen, gick laget till kvartsfinal, där div 3-laget
Assyriska/Rinkeby blev för svåra. Juniorerna fick sedan
revansch på Assyriska/Rinkeby i Spånga Night Open,
som spelades på Spångahallens 7-mannaplan, där laget
gick hela vägen till final och besegrade just
Assyriska/Rinkeby i finalen. Det innebar första turne-
ringsvinsten av två för året.  

Utomhussäsongens matcher startade redan i slutet på februari.
Åtta träningsmatcher spelades innan seriestar ten, mot
både juniorlag och seniorlag från olika div 3-serier .
Ingen förlust noterades förrän i genrepet mot AIK:s
juniorer. 

I juli åkte truppen för tredje året i rad till Visingsö. Tillsammans
med HTFF genomfördes återigen ett mycket lyckat trä-
ningsläger. En träningsmatch spelades, mot IFK
Norrköpings juniorer som avslutning på lägret. Den
matchen slutade med seger 4-0.

I juniorallsvenskan slutade laget på en mycket hedrande andra
plats efter en trög star t med bara två poäng inspelade
efter de fyra första matcherna. Serien vanns av BP på
bättre målskillnad än oss. I slutspelet om junior-SM
blev dock laget utslaget i Karlstad r edan i första
omgången av Carlstad United BK. 

Den andra turneringssegern togs i JDM där laget i finalen
besegrade Bagarmossen BK med 5-1 på Kanalplan.

Följande spelare ingick i juniortruppen: Enis Al-Guwary, Arnes
Aljic, Filip Almström, Kevin Angleborn, Toni Arapovic
(hösten), Christopher Brunzell (våren), Aldin Dibranin,
Matias Fierro (våren), Erik Figueroa, Alexis Gonzalez,
Johan Gustafsson, Bover Gültekin, Adam Hansjons
(hösten), Joakim Höjer, Jimmy Johansson, Lamine
Nekrouf, Nicholas Netteryd, Alejandro Nunez,
Sebastian Olofsson, Calle Olsson, Christoffer Osorio
(våren), Zalif Sener, Alexander Säll, Dennis Trifunovic,
Max Trygg och Robin Wallin.

Två spelare med junioråldern inne spelade i HTFF; Marcus
Törnstrand och Alexandar Tomevski. Marcus blev des-
sutom uttagen i P18-landslaget och spelade sju land-
skamper. Även Erik Figueroa fick känna på landslagss-
pel, då i P17-landslaget. 

I TipsElit-truppens ledarstab ingick under året Carlos Banda,
Bosse Müller och Spiro Ivic samt målvaktstränaren Ulf
Granlund och på rehabsidan fanns Calle Klingborg till
hands.

Juniorlaget: Hedrande andraplats
i juniorallsvenskan.
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Fakta 2008
Hammarbys A-lagsspelare

Allsvenska matcher
31/3 Ljungskile SK-Hammarby 0-1 (0-0)
självmål
Publik: 4 542 (Starke Ar vid Arena)

7/4 Hammarby-GIF Sundsvall 5-3 (2-2)
Petter Andersson, Erkan Zengin,
Paulinho, Haris Laitinen, Charlie
Davies
Publik: 12 887 (Söderstadion)

10/4 Gais-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: 4 135 (Ullevi)

14/4 Hammarby-AIK 1-1 (0-0)
Louay Chanko
Publik: 23 578 (Råsunda)

17/4 Hammarby-Helsingborgs IF 2-1 (2-1)
Paulinho, Petter Andersson
Publik: 9 832 (Söderstadion)

20/4 Kalmar FF-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: 6 654 (Fredriksskans)

23/4 Hammarby-IF Elfsborg 0-0
Publik: 9 468 (Söderstadion)

27/4 Trelleborgs FF-Hammarby 1-0 (1-0)
Publik: 2 724 (Vångavallen)

4/5 Hammarby-IFK Göteborg 0-0
Publik: 12 198 (Söderstadion)

7/5 Djurgårdens IF-Hammarby 0-2 (0-0)
Paulinho, Charlie Davies
Publik: 20 346 (Råsunda)

12/5 Hammarby-Gefle IF 2-1 (0-1)
Charlie Davies, Claudio Dadomo
Publik: 11 203 (Söderstadion)

2/7 Halmstad BK-Hammarby 1-1 (1-0)
Charlie Davies
Publik: 10 309 (Örjans Vall)

7/7 Hammarby-IFK Norrköping 4-3 (3-0)
Petter Andersson 2, Paulinho,
Charlie Davies
Publik: 11 128 (Söderstadion)

14/7 Malmö FF-Hammarby 2-4 (1-3)
Charlie Davies 2, Carlos Gaete,
David Johansson
Publik: 13 196 (Malmö stadion)

20/7 Hammarby-Örebro SK 1-0 (1-0)
Petter Andersson
Publik: 11 858 (Söderstadion)

28/7 Örebro SK-Hammarby 1-1 (1-0)
Petter Andersson
Publik: 9 667 (Behrn Arena)

3/8 Hammarby-Ljungskile SK 2-2 (1-1)
Freddy Söderberg 2
Publik: 9 962 (Söderstadion)

11/8 GIF Sundsvall-Hammarby 1-2 (0-1)
Louay Chanko, Christian Traoré
Publik: 6 269 (Norrporten Arena)

15/8 Hammarby-Gais 2-4 (2-1)
Nathan Paulse, Charlie Davies 
Publik: 11 538 (Söderstadion)

25/8 AIK-Hammarby 2-2 (1-0)
Fredrik Söderström, Suleyman Sleyman
Publik: 23 011 (Råsunda)
(Matchen bröts på grund av publiko-
roligheter på Hammarbys läktare i
slutet av andra halvlek, men spelet
återupptogs och matchen kunde
slutföras)

1/9 Helsingborgs IF-Hammarby 5-1 (2-0)
Charlie Davies
Publik: 10 526 (Olympia)

19/9 Hammarby-Kalmar FF 1-2 (0-1)
Charlie Davies
Publik: 9 871 (Söderstadion)

23/9 IF Elfsborg-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: 9 570 (Borås Arena)

27/9 Hammarby-Trelleborgs FF 0-0
Publik: 7 261 (Söderstadion)

6/10 IFK Göteborg-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: 6 174 (Ullevi)

20/10 Hammarby-Djurgårdens IF 3-0 (0-0)
Erkan Zengin, Charlie Davies, 
Louay Chanko
Publik: 12 483 (Råsunda)

26/10 Gefle IF-Hammarby 3-0 (1-0)
Publik: 5 060 (Strömvallen)

29/10 Hammarby-Halmstad BK 2-1 (0-0)
Olof Guterstam, Louay Chanko
Publik: 5 592 (Söderstadion)

3/11 Hammarby-Malmö FF 3-6 (3-4)
Charlie Davies, Olof Guterstam, José
Monteiro
Publik: 8 308 (Söderstadion)

9/11 IFK Norrköping-Hammarby 5-2 (2-2)
Charlie Davies 2
Publik: 2 380 (Norrköpings
Idrottspark)

Matcher i Svenska cupen
1/5 omg 2: Syrianska FC-Hammarby 4-6
efter förlängning. Full tid 4-4 (0-3)
Freddy Söderberg 2, Erkan Zengin 2,
Claudio Dadomo, självmål
Publik: 3 675 (Söder tälje
Fotbollsarena)

17/5 omg 3: Hammarby-Mjällby AIF 5-1 (0-1)
Paulinho 3, Petter Andersson,
Charlie Davies

28/6 omg 4: Malmö FF-Hammarby 2-3 (2-1)
Paulinho 2, Petter Andersson
Publik: 2 214 (Malmö stadion)

24/7 kvartsfinal: Valsta Syrianska-Hammarby
0-4 (0-1)
Nathan Paulse, Erkan Zengin, Haris
Laitinen, Olof Guterstam
Publik: 3 125 (Midgårdsvallen)

21/8 semifinal: Hammarby-Kalmar FF 0-1
efter förlängning. 
Publik: 4 538 (Söderstadion)

Målvakter: Rami Shaaban, Kristof fer
Björklund, Erland Hellström,
Johannes Hopf (från Ystads IF
under sommaren), George
Moussan.
Försvarare: Isak Dahlin, Emil
Johansson, David Johansson, José
Monteiro de Macedo, Klebèr
Saarenpää, Suleyman Sleyman,
Alagie Sosseh (uppflyttad från
HTFF under sommaren), Christian
Traoré, Marcus Törnstrand (upp-
flyttad från HTFF under sommare n)
Mittfältare: Petter Andersson (till
Groningen hösten 2008),

Sebastian Castro-Tello, Louay
Chanko, Claudio Dadomo (till och
med maj 2008), Carlos Gaete
(uppflyttad från HTFF under som-
maren), Simon Helg, Haris
Laitinen, Mikkel Jensen, Matthias
Olsson, Maic Sema (från Sylvia
under sommaren), Fredrik
Söderström (från UD Lanzarote
under sommaren), Erkan Zengin.
Sebastián Eguren tillhörde formellt
Hammarby men var utlånad till
Villareal dit han såldes under som-
maren.
Anfallare: Charlie Davies, Paulinho

Guará (utlånad till Busan I´Park
från augusti), Olof Guterstam (lån
från BP), Nathan Paulse (från Ajax
Cape Town under sommaren),
Freddy Söderberg. 
Tränare: Tony Gustavsson
Assisterande tränare: Janne Mian,
Andreas Pettersson
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Börje Lundberg
Sjukgymnast, rehabansvarig: Mikael Klotz

Resultat 
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Antal allsvenska matcher för spelarna i a-trup-
pen, Svenska cupen inom parentes:
(Hammarby använde 26 spelare i allsvenskan
2008)

Charlie Davies 27 (4)
David Johansson 27 (4)
Erkan Zengin 25 (4)
Haris Laitinen 25 (3)
Louay Chanko 24 (4)
Kristoffer Björklund 23 (4)
Christian Traoré 22 (5)
Suleyman Sleyman 21 (2)
José Monteiro de Macedo 20 (4)
Mikkel Jensen 20 (3)
Petter Andersson 19 (3)
Emil Johansson 18 (2)
Olof Guterstam 16 (2)
Freddy Söderberg 16 (4)
Sebastian Castro-Tello 16 (3)
Paulinho Guará 14 (4)
Carlos Gaete 14 (1)
Nathan Paulse 11 (2)
Fredrik Söderström 10 (1)
Simon Helg 10 (2)
Claudio Dadomo 8 (2)
Rami Shaaban 8 (1)
Marcus Törnstrand 7 (0)
Klebèr Saarenpää 7 (1)
Alagie Sosseh 6 (3)
Maic Sema 3 (0)
Matthias Olsson 0 (1)

Intern skytteliga, allsvenskan:
(av de 26 spelarna som spelade allsvenskt
2008 noterades 16 som målskyttar)

Charlie Davies 14
Petter Andersson 6
Louay Chanko 4
Paulinho Guará 4
Olof Guterstam 2
Freddy Söderberg 2
Erkan Zengin 2 
Claudio Dadomo 1
Carlos Gaete 1
David Johansson 1
Haris Laitinen 1
José Monteiro de Macedo 1
Nathan Paulse 1
Suleyman Sleyman 1
Fredrik Söderström 1
Christian Traoré 1

Assist till mål, allsvenskan:
Louay Chanko 7
Petter Andersson 3
Charlie Davies 3
Carlos Gaete 2
Olof Guterstam 2
Haris Laitinen 2
Fredrik Söderström 2
Paulinho Guará 1
Emil Johansson 1
David Johansson 1
Nathan Paulse 1
Suleyman Sleyman 1
Alagie Sosseh 1
Christian Traoré 1
Erkan Zengin 1

Hammarbys utvisade spelare, allsvenskan:
Louay Chanko 1
Claudio Dadomo 1
José Monteiro de Macedo 1

Hammarbys varnade spelare, allsvenskan:
Erkan Zengin 6
Louay Chanko 5
Petter Andersson 3
Charlie Davies 3
Mikkel Jensen 3
Emil Johansson 3
Fredrik Söderström 3
Sebastian Castro-Tello 2
Carlos Gaete 2
David Johansson 2
Haris Laitinen 2
Nathan Paulse 2
Suleyman Sleyman 2
Alagie Sosseh 2
Claudio Dadomo 1
Paulinho Guará 1
Maic Sema 1
Freddy Söderberg 1
Christian Traoré 1
Marcus Törnstrand 1

Tabell och statistik 2008

Lag S V O F GM-IM D P
Kalmar FF 30 20 4 6 70-32 38 64
IF Elfsborg 30 19 6 5 49-18 31 63
IFK Göteborg 30 15 9 6 50-26 24 54
Helsingborgs IF 30 16 6 8 54-41 13 54
AIK 30 12 9 9 36-32 4 45
Malmö FF 30 12 8 10 51-46 5 44
Örebro 30 11 9 10 36-39 -3 42
Halmstads BK 30 11 8 11 41-38 3 41
Hammarby 30 11 8 11 44-51 -7 41
Trelleborgs FF 30 9 13 8 33-31 2 40
GAIS 30 9 11 10 30-36 -6 38
Djurgården 30 9 9 12 30-41 -11 36
Gefle IF 30 7 7 16 33-42 -9 28
Ljungskile SK 30 6 6 18 23-52 -29 24
GIF Sundsvall 30 5 7 18 26-54 -28 22
IFK Norrköping FK 30 4 8 18 31-58 -27 20
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Publikstatistik:
I likhet med Allsvenskan som helhet upplevde
Hammarby ett klart minskat publikintresse under
2008. Hammarbys snitt i hemmamatcherna minskade
med 2 361 åskådare och landade på 11 144.
Minskningen är i stort sett identisk med hela
Allsvenskan som försämrade snittet från 10 158 till 
7 787 – en differens på 2 371 åskådare. 

I ett konkurrensperspektiv kan man dock säga att Hammarby
förbättrade sin position. 2007 var vi fyra i publikligan,
2008 avancerade vi till tredje plats. Vi hamnade även på
tredjeplatsen i sammanställningen över populäraste
bortalag och tvåa i den totala publikligan (hemma och
borta). Hammarby håller därmed definitivt ställningar-
na som ett av Allsvenskans mest populära lag, trots en
sportsligt sett svag säsong.

Historiskt sett är allsvenska publiksnitt över 10 000 åskådare ovan-
liga, och knappast något som går att räkna med v arje
säsong. Minskningen under 2008 var ändå påfallande
stor och kan ha att göra med utvidgningen av serien till
16 lag från tidigare 14. Det större antalet matcher gjor-
de att publiken sammanlagt ändå ökade något i den
allsvenska fotbollen. Totalt såg 1 868 803 personer
allsvensk fotboll under 2008 och det är något tusental
fler än 2007. 

Publikligan 2008 (snittpublik hemma)
1 AIK 15 535
2 Malmö FF 11 182
3 Hammarby 11 144
4 Helsingborgs IF 10 497
5 Djurgårdens IF 10 168
6 IFK Norrköping 9 632
7 IF Elfsborg  9 513
8 Örebro SK 8 660
9 IFK Norrköping 6 652
10 Kalmar FF 6 102
11 Halmstad BK 6 032
12 GAIS 5 224
13 GIF Sundsvall 4 596
14 Gefle IF 3 918
15 Ljungskile SK 2 932
16 Trelleborgs FF 2 794

Totalt snitt i serien: 7 787

Hammarbys främsta publikmatcher var derbyt mot AIK på
våren som drog 23 578 åskådare och hemmapremiären
på Söderstadion mot GIF Sundsvall som lockade 12
887. Till höstderbyt mot Djurgården kom endast 12
483, antagligen i viss mån beroende på den debatt om

publikoroligheter som följde efter derbyt AIK-
Hammarby. På grund av dåligt uppförande på läktar-
plats i AIK-derbyt hade Hammarby ålagts att hålla
nedre norra läktaren tom i matchen mot Djurgården.
Sämsta publiksiffran under säsongen kom i näst sista
hemmamatchen mot Halmstad BK. Bara 5 592 såg
laget i en av få segermatcher på Söderstadion under
hösten. Sju av de 15 hemmamatcherna drog under 
10 000 åskådare.

Årets Bajenspelare
Redaktionen för hammarbyfotboll.se utsåg i slutet av
säsongen sex kandidater till utmärkelsen ”Årets
Bajenspelare”. Dessa var Petter Andersson, Kristoffer
Björklund, Louay Chanko, Charlie Davies, Christian
Traoré och Erkan Zengin. Läsarna röstade sedan via
SMS fram den slutlige vinnaren av priset.
2008 års Bajenspelare blev Petter Andersson som fick
35 procent av rösterna. Han matchades in i det sista av
Charlie Davies som var en procent sämre. Louay
Chanko fick 17 procent av SMS-rösterna.

Hellapriset:
I samband med att Mikael Hellström avslutade karriä-
ren som spelare i Hammarby inrättades Hellas
Lojalitetsfond. Hammarby Fotboll AB bidrog med en
startplåt på 50 000 kr och bidrag har äv en lämnats av
supportrar och medlemmar. Priset delas ut till en ung
spelare som visat god karaktär och stor talang, samtidigt
som han visat lojalitet med Hammarby. 

Alla som är medlemmar i Hammarby IF FF kan föreslå kandidater
till Hellapriset, och för den som vill bidra med pengar
kan sätta in pengar på ett Swedbankkonto med numret
(clearing 8327-9) 993 127 45 27. 
Priset delades första gången ut 2006. Säsongen 2008
delades priset inte ut.

Familjebostäders stipendium:
Sponsorn Familjebostäder delar årligen ut ett stipendi-
um till en ungdomsspelare vardera inom flick- och
pojkfotbollen som är förtjänt av stöd och uppmärksam-
het. På pojksidan tillföll stipendiet denna gång Viktor
Nordin i P96-laget. 

Intersportpriset:
Sponsorn Intersport inrättade under 2008 ett pris som
ska gåt till en ungdomsspelare som utmärkt sig som en
bra lagkamrat. Priset gick denna första gång till Turgay
Dagdelen i P93-laget. Tanken är att priset ska for tsätta
att delas ut årligen.

Publikstatistik och utmärkelser 2008
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Lag S V O F GM-IM D P
Karlslunds IF HFK 22 12 6 4 45-24 21 42
Eskilstuna City FK 22 12 6 4 46-28 18 42
Hammarby TFF 22 10 8 4 48-25 23 38
Enskede IK 22 11 4 7 41-34 7 37
Akropolis IF 22 9 4 9 53-44 9 31
Värmbols FC 22 8 5 9 38-35 3 29
KB Karlskoga FF 22 9 2 11 32-38 -6 29
FC Gute 22 8 4 10 35-38 -3 28
Älvsjö AIK FF 22 6 6 10 33-41 -8 24
Panellinios IF 22 7 3 12 30-52 -22 24
Rynninge IK 22 6 5 11 27-44 -17 23
IFK Eskilstuna 22 4 7 11 30-55 -25 19

Tabell & resultat Hammarby TFF 2008

20/4 HTFF-Värmbols FC 3-0 (3-0)
Tigho Vasic 2, Ivan Tedengren
Publik: 180

27/4 Älvsjö AIK-HTFF 2-2 (2-2)
Alagie Sosseh, Christer Gustafsson
Publik: 485

4/5 HTFF-Akropolis IF 0-1 (0-1)
Publik: 200

11/5 IFK Eskilstuna-HTFF 1-7 (0-2)
Alagie Sosseh 3, Victor Rodriguez 2, Carlos Gaete ,
Thom Nodén
Publik: 292

18/5 HTFF-Karlslunds IF 1-1 (1-1)
Alagie Sosseh
Publik: 100

25/5 FC Gute-HTFF 2-1 (0-1)
Alagie Sosseh 
Publik: 378

30/5 Enskede IK-HTFF 1-5 (0-2)
Carlos Gaete 2, Nicklas Gustafsson, Alagie Sosseh,
Christer Gustafsson
Publik: 225

8/6 HTFF-Panellinios IF 4-2 (2-0)
Christer Gustafsson 2, Anders Teichert Asplund, Nicklas
Gustafsson
Publik: 380

15/6 HTFF-KB Karlskoga FF 3-0 (2-0)
Nicklas Gustafsson 2, Alagie Sosseh 
Publik: 380

19/6 Rynninge IK-HTFF 2-7 (0-3)
Alagie Sosseh 5, Christer Gustafsson, V ictor Rodriguez

22/6 HTFF-Eskilstuna City FK 1-1 (0-1)
Victor Rodriguez
Publik: 500

27/7 HTFF-Rynninge IK 3-3 (1-0)
Fadi Malke, Christer Gustafsson, Anders Teichert
Asplund
Publik: 340

4/8 Eskilstuna City FK-HTFF 1-0 (1-0)
Publik: 574

9/8 KB Karlskoga FF-HTFF 0-0
Publik: 66

17/8 Panellinios IF-HTFF 0-1 (0-1)
Fadi Malke
Publik: 105

24/8 HTFF-Enskede IK 3-1 (2-1)
Fadi Malke 2, Alagie Sosseh
Publik: 320

31/8 HTFF-Gute FC 0-3 (0-1)
Publik: 170

7/9 Karlslunds IF-HTFF 0-2 (0-1)
Sebastian Bojassen, Fadi Malke

15/9 HTFF-IFK Eskilstuna 0-0
Publik: 260

20/9 Akropolis IF-HTFF 1-2 (0-1)
Max Forsberg, Alagie Sosseh
Publik: 422

28/9 HTFF-Älvsjö AIK 1-1 (1-0)
Max Forsberg
Publik: 420

4/10 Värmbols FC-HTFF 2-2 (1-0)
Victor Rodriguez, Alagie Sosseh
Publik: 328

Hemmamatcherna spelades på tre olika arenor:
Söderstadion (sex matcher), Kanalplan (fyra matcher)
och Årsta IP (en match).
I publikligan för div 2 Södra Svealand blev HTFF delad
fyra med snittet 295 åskådare. (Eskilstuna City var klar t
bäst med ett publiksnitt på 824). Det publika intresset
för HTFF var påtagligt stör re under 2008. Säsongen
innan snittade laget 64 åskådare och var seriens sämsta
publiklag.

Hammarby TFF:s matcher i div II Östra Svealand:

Div 2 Östra Svealand, herrar
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Lag S V O F GM-IM D P
IF Brommapojkarna 18 10 4 4 48-29 19 34
Hammarby 18 10 4 4 42-28 14 34
Degerfors IF 18 10 2 6 44-26 18 32
Vasalunds IF 18 9 4 5 32-28 4 31
Västerås SK FK 18 8 5 5 36-31 5 29
AIK 18 7 4 7 37-27 10 25
Djurgårdens IF FF 18 8 1 9 43-40 3 25
Assyriska FF 18 7 4 7 38-41 -3 25
Eskilstuna City FK 18 5 4 9 41-53 -12 19
GIF Sundsvall 18 0 0 18 11-69 -58 0

Tabell & resultat Juniorlaget 2008

25/4 Djurgårdens IF-Hammarby 4-2
3/5 Hammarby-IF Brommapojkarna 1-1
11/5 Eskilstuna City FK-Hammarby 2-0
18/5 Hammarby-Degerfors IF 2-2
25/5 Vasalunds IF-Hammarby 1-3
1/6 Hammarby-Assyriska FF 5-1
7/6 GIF Sundsvall-Hammarby 2-3
15/6 Hammarby-Västerås SK 2-3
18/6 AIK-Hammarby 1-3
29/7 Hammarby-AIK 1-2
3/8 Västerås SK-Hammarby 0-4

10/8 Hammarby-GIF Sundsvall 2-0
16/8 Assyriska FF-Hammarby 2-2
24/8 Hammarby-Vasalunds IF 1-1
31/8 Degerfors IF-Hammarby 0-1
6/9 Hammarby-Eskilstuna City FK 5-2
14/9 IF Brommapojkarna-Hammarby 5-2
21/9 Hammarby-Djurgårdens IF 3-1

JSM-slutspel:
28/9, åttondelsfinal: Carlstad United-Hammarby 3-1 (Klasmossen)

Hammarbys matcher i Junior allsvenskan, Elit Norra

Lag S V O F GM-IM D P
IFK Norrköping FK 16 13 0 3 57-13 44 39
Hammarby IF FF 16 12 2 2 76-10 66 38
Huddinge IF 16 11 3 2 41-15 26 36
BK Kenty 16 8 1 7 47-31 16 25
Assyriska FF 16 7 3 6 38-65 -27 24
Triangelns IK 16 5 1 10 33-39 -6 16
IF Sylvia 16 4 2 10 24-54 -30 14
Hemgårdarnas BK 16 3 1 12 18-66 -48 10
Tyresö FF 16 2 1 13 14-55 -41 7
Boo FF Utgått

14/4 Hammarby-Huddinge IF 1-2
27/4 BK Kenty-Hammarby 1-7
3/5 Hammarby-IF Sylvia 8-0
13/5 Assyriska FF-Hammarby 2-2
17/5 Hammarby-Tyresö FF 2-0
29/5 Hammarby-IFK Norrköping 2-0
31/5 Triangelns IK-Hammarby 0-1
7/6 Hemgårdarnas BK-Hammarby 1-4
3/8 IFK Norrköping-Hammarby 2-1
9/8 Hammarby-Hemgårdarnas BK 6-1

17/8 Hammarby-Triangelns IK 4-0
24/8 Tyresö FF- Hammarby 0-5
30/8 Hammarby-Assyriska FF 26-0
7/9 IF Sylvia-Hammarby 0-4
14/9 Hammarby-BK Kenty 3-1
21/9 Huddinge IF-Hammarby 0-0

PSM-slutspel:
28/9 Åttondelsfinal: Karlslunds IF-Hammarby 3-1 (Karlslunds Arena)

Hammarbys matcher i Pojkallsvenskan, Södra Svealand

Tabell & resultat Pojkallsvenskan 2008

Juniorallsvenskan Elit, Norra

Pojkallsvenskan Södra Svealand
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