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OM HAMMARBY FOTBOLL 

 Hammarby Idrottsförening (HIF) bildades den 7 mars 1897 
 Hammarby IF ombildades till en alliansförening den 1 januari 1999. Hammarby IF 

alliansförening består av 19st Hammarbyföreningar, Hammarby IF Fotbollsförening ”HIF 
FF” är en av de 19 Hammarbyföreningarna. De andra idrotterna inom 
Hammarbyfamiljen är Armbrytning, Bandy, Basket, Bordtennis, Boule, Bowling, Boxning, 
Fotboll, Friidrott, Goalboll, Handboll, Innebandy, Ishockey, Orientering, Rodd, Rugby, 
Skidor, Speedway samt Hammarby Veteranerna. 

 Hammarby IF har ca 20 000st medlemmar varav ca 14 200st är medlemmar i Hammarby 
Fotboll 

 
ORGANISATION  

Högsta beslutande organ i HIF FF är årsmötet, där väljer medlemmarna en föreningsstyrelse 
bestående av en ordförande och ledamöter. Styrelsen får som uppdrag att driva föreningen 
under kommande verksamhetsår. Föreningsstyrelsen har det övergripande ansvaret och tar de 
strategiska besluten för föreningens verksamhet.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ungdom 5–19 år  
 

Årsmöte 
Hammarby IF FF 

 

Föreningsstyrelse 
Hammarby IF FF 

 
Övriga ägare  

Hammarby Fotboll AB   
(Herr och U21) 
 

Anschultz Entertainment  
AEG Sweden AB 

4 ledamöter 

3 ledamöter 

 

Damlage
t  
 

Futsal  

1 ledamot 

Jets  
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HERRAR  

2001 bolagiserades herr seniorverksamheten inom Hammarby Fotboll och Hammarby Fotboll 
AB (HFAB) skapades. HFAB har i uppdrag att driva A-lags och U21 verksamheten medan 
ungdomsfotbollen fortfarande drivs i Hammarby IF FF regi. Hammarby IF FF är en av ägarna i 
HFAB och äger över 50 % av rösträtterna i aktiebolaget. Efter föreningsårsmöte utser 
föreningsstyrelse fyra personer som skall representera föreningen i aktiebolagets styrelse och 
där ansvara för driften av seniorverksamheten. 

 
 Herrarna spelar i Allsvenskan och spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arena  
 Herrarna matchar även ett lag i U21 serien, U21 laget är till för att minimera steget 

mellan junior- och seniorfotbollen 
 Svenska mästare: 2001 
 Svenska Cupen: Final 4 ggr (1922, 1977, 1983 samt 2010) 

 

DAMER 

Sedan 1970 så har Hammarby flick- & damfotboll bedrivits av Hammarby IF DFF eller 
Hammarby Damfotboll. Under 2016 gick samtliga Hammarby Damfotbolls flicklag under 15 år 
över till Hammarby IF FF:s organisation, totalt var det då 220 flickor. Under 2016 mer än 
fördubblades antalet aktiva flickor, totalt var det ca 500 aktiva flickor i slutet av året.  
Inför 2017 så kommer även de äldre flicklagen och damlaget att genomföra samma 
organisationsförändring dvs att gå över till Hammarby IF FF:s organisation.  
 
 Damerna spelar i Damallsvenskan och spelar sina hemmamatcher på Hammarby IP 

("Kanalplan"). Under årets ombyggnad av Kanalplan kommer laget att spela sina 
hemmamatcher på Zinkensdamms IP  

 Damerna matchar även ett lag i EFDs F19 serie. Laget är till för att minimera steget mellan 
junior- och seniorfotbollen 

 Hammarby Damfotboll har vunnit ett SM-guld, vilket skedde 1985  
 Svenska cupen har föreningen vunnit två gånger 1994 och 1995 
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HAMMARBY JETS 

Hammarby Jets är en verksamhet för dem med ett funktionshinder som kanske gör att de inte 
riktigt kan delta i den ordinarie verksamheten.  
 
Hammarby Jets verksamhet är öppen för dem över 10 år som vill vara med och träna och spela.  
I dag består gruppen av drygt 20 spelare som träffas för att träna och ha roligt ett par gånger i 
veckan. Verksamheten innefattar även matchspel lite då och då, t.ex. derbymatcher mot våra  
lokalkonkurrenter Djurgården och AIK. Lagen deltar även i turneringsspel som exempelvis SM. 
 
Målsättning är att vi skall öka antalet deltagare i verksamheten varje år. 
Mer information om Hammarby Jets finner du på denna länk 
http://www.hammarbyungdom.se/start/?ID=125153 

http://www.hammarbyungdom.se/start/?ID=125153

