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VERKSAMHETSIDÉ   Hammarby IF Fotbollförenings uppdrag är att bedriva barn- och ungdomsfotboll så att den utvecklar barn och ungdomar såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.  Hammarby vill utveckla spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer, både på och utanför fotbollsplanen.   Hammarby IF FF skall erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som är tillgänglig för alla, i mån av plats. En fotbollsutbildning som både främjar individuell färdighet och lagspel där individens utveckling står i centrum, vilket innebär att lagens resultat är underordnad individens utveckling.   Samtidigt är Hammarby IF FF en elitförening där ungdomsfotbollen har som uppgift att från ungdom- och via juniorverksamhet ge talanger bästa möjliga förutsättningar att ta en plats i Hammarbys Dam- och Herrlag och så småningom i Svenska fotbollslandslagen. Denna dubbla målsättning ställer stora krav på föreningen och framförallt på våra ledare. Verksamheten formas därför efter ungdomarnas olika förutsättningar. 

VISION  
• Hammarby IF FF skall vara den största och mest framgångsrika ungdomsföreningen i Sverige, samtidigt som man skall bedriva den mest kvalitativa ungdomsverksamheten.  
• Föreningen skall skapa en livslång relation till de aktiva ungdomsspelarna, en relation som bygger på våra värdeord i värdegrunden (Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, Kärleken) och som skapar ett supporterhjärta livet igenom.   
• Hammarby skall vara ledande i landet på att fostra egna spelare genom ungdomsfotbollen till våra A-lag och vidare till A-landslagslagen. 

MÅLSÄTTNINGAR  
• Varje år skall Akademin få upp minst 1-2 spelare till permanent träning med A-lagstruppen. 
• Hammarby fotboll vill finnas till för fler och ta större ansvar i att utbilda fotbollspelare primärt på Södermalm och i söderort. Under slutet av 2015 hade vi 2 300 aktiva spelare. Målsättningen är att öka antalet med 400 spelare per år, utan att förlora kvalité i vår fotbollsutbildning.   
• Öka klubbkänsla och den gemensamma Bajenandan bland våra spelare och ledare genom att alla aktiva deltagare skall känna till och följa Hammarbys värdegrund.    Samtliga aktiva spelare skall varje år följa något av A-lagen under minst en seriematch varje år. 


