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Föredragningslista
Vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 14 mars 2011

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) fyllnadsval av två ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
 d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning      
  för en tid av ett år.
 e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
               styrelsens ledamöter delta.
            f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
               utses till ordförande.
            g) 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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Ordföranden
”2010 – ett år av förändringar”

När man blickar in i 2011 finns en känsla av att vi har ett förändrat Hammarby Fotboll –   
och det är uppenbart att det handlar om ett mer homogent Hammarby.

Vägen dit har kantats av problem, ekonomiska och sportsliga för Hammarby ab och  
i övrigt organisatoriska problem av skilda slag.

Vad är då ”det nya Hammarby”?

Föreningsstyrelsen tar nu ett större ansvar som huvudägare i Hammarby Fotboll ab.

Den sportsliga organisationen har omorganiserats för att bättre möjliggöra en smidig och 
fungerande koppling mellan ungdomsfotbollen och elitfotbollen.

Vi har ett delvis nytt hungrigt team i Föreningen och i bolaget som är samspelta och vill 
framåt – som vill utveckla Hammarby. Det är en glädje att komma ner på kansliet och se hur 
väl det fungerar.

Vi har nu funnit formerna för hur vi ska arbeta vidare med aEG/SGa (anschutz Entertainment 
Group/Stockholm Globe arenas). Ett partnerskapsavtal träffades den 18 februari som 
garanterar Hammarby Fotboll ab vissa intäkter och som också syftar till att utveckla sälj- 
och marknadssidan.

allt är dock inte frid och fröjd. Saneringen av Hammarby Fotboll ab:s ekonomi fortsätter även 
2011. (Föreningens, det vill säga HIF FF:s, ekonomi är dock i ordning).  Fortfarande ligger 
delar av vår kostnadsmassa på en för hög nivå. För Hammarby Fotboll ab räknar vi med ett 
operativt underskott även 2011 men på en betydligt mer hanterlig nivå än 2010. Vi ser 
redan nu olika alternativ för hur det budgeterade underskottet ska kunna finansieras, men 
söker också flera alternativa lösningar.

Det är med en positiv känsla som jag ser fram mot 2011. både vad gäller Föreningen  
och bolaget eller helt enkelt Hammarby Fotboll.	

Kent Hertzell
ordförande Hammarby IF Fotbollförening
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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 organisationsstruktur 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 (marknad)
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@hammarbyfotboll.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@hammarbyfotboll.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@derbybutiken.nu  Hemsida: www.derbybutiken.nu

5–17 år

150 ledare

9.00–16.00

1 000 aktiva
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Hammarby Fotboll AB 2010

Styrelse

ordförande t.o.m 100427 och fr.o.m. 100702 Per magnusson

ordförande fr.o.m 100428 t.o.m. 100701 Henrik Wesslén

ordinarie ledamot fr.o.m 101126 alexander Östlund

ordinarie ledamot fr.o.m 101028 lars Nilsson

ordinarie ledamot fr.o.m 101028 Ninna Engberg

ordinarie ledamot fr.o.m 101028 Chris Klein

ordinarie ledamot fr.o.m 100907 richard von yxkull

ordinarie ledamot fr.o.m 100702 t.o.m 100907 Henrik Wesslén

ordinarie ledamot fr.o.m 100428 Kent Hertzell

ordinarie ledamot t.o.m. 101027 Jan Kienappel

ordinarie ledamot t.o.m. 101027 Detlef Kornett

ordinarie ledamot t.o.m. 100906 Per apelgren

ordinarie ledamot t.o.m. 100701 Dan törnsten

ordinarie ledamot t.o.m. 100427 bosse Sundling

ordinarie ledamot t.o.m. 100427 Ulf Hansson

Suppleanter

Karl Heinrich tom 101028

anna  Wallin tom 100428

alexander Östlund tom 100428, därefter ordinarie

Kontor

Verkställande direktör fr.o.m 100401 t.o.m. 101130 Åsa Sånemyr

Verkställande direktör t.o.m. 100331 Ulf Edstedt

Sport

tf Sportchef fr.o.m. 101101 Gustaf Grauers

Sportchef  t.o.m. 100331 thomas andersson

Ekonomi

tf Ekonomichef fr.o.m. 100921 Jörgen Willgård

Ekonomichef (föräldraledig) louise Grunder

Marknad

tf marknadschef fr.o.m 101015 Patric ljungström

marknadschef t.o.m. 100331 markus magnell

Kefa Eriksson, Projektledare

mats Åberg, Projektledare

Göran rickmer, Evenemangs- och säkerhetsansvarig

Patrik Gröndal, bevakningssamordnare

Information

Informationschef t.o.m. 100331 Urban rybrink

love Gustafsson, redaktör

Styrelsens sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2010

Styrelse

ordinarie ledamöter

Dan törnsten  ordförande t.o.m. 101124  

Kent Hertzell  ledamot t.o.m. 101124 

  ordförande fr.o.m. 101124

orvar andersson 

Stefan Svanberg 

Jonas Strimling  

Per apelgren   t.o.m. 101124

Henrik Wesslén  t.o.m. 101124

alexander Östlund  fr.o.m. 101124

richard von yxkull  fr.o.m. 101124

maria Östberg Svanelind fr.o.m. 101124

Suppleanter

alexander Östlund t.o.m. 101124

richard von yxkull t.o.m. 101124

lars Strandberg  fr.o.m. 101124

berndt Forsberg  fr.o.m. 101124

Revisorer

Jörgen Sandell  

Jörgen Hobro  

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12

protokollförda sammanträden. Dessutom har det

hållits ett antal informella avstämningsmöten och

möten i mindre arbetsgrupper.

Medlemsmöten

Föreningen har under året hållit två öppna medlemsmöten

för att informera medlemmar och svara på frågor.

Valberedning

Vid årsmötet 2010 valdes Hans bergman (ordf),

Henrik Kindlund och tommy Seidefors.

Kansli Hammarby IF FF

Gustaf Grauers, Föreningschef t.o.m. 101115

Domingo arouni, administration t.o.m. 100815

Daniel Engström, Sportslig administration 

thom Åhlund, Sportchef t.o.m. 101212

Peter Kleve administration  fr.o.m. 100517, 

tf Föreningschef fr.o.m. 101115

Johan lager, talangchef fr.o.m. 101201 
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Ekonomi HIF FF 2010

Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet
för pojkar 5-17 år.

Föreningens intäkter har under 2010 uppgått till 7997 tkr.

Verksamheten för året redovisar (för fjärde året i följd) ett överskott,
detta år på 169 tkr.

Budgetavvikelse och utfall
De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes):

 Budgetavikelse Utfall

+ Knattecup 25 (87) 
antal deltagande lag har ökat 

+ Camper 50 (217)
antal genomförda camper har ökat 

+ Bidrag Idrottslyftet 0 (178)
ansökan för tränarutbildning godkändes

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes):

- Sponsorintäkter 600 (421)
Utgående avtal har inte lyckats förnyas 

- Utbildning spelare - 15 (- 53)
Fler spelare och högre avgifter på fotbollsförbundets läger  

- Års- & föreningsmöten - 100 (- 189)
Ett extra årsmöte 

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och
med ett eget kapital på 3 582 tkr.
med årets resultat på 169 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare.
Hammarby IF Fotbollsförenings ungdomsverksamhet har under året haft Familjebostäder,
Folksam, Nike, och Intersport som huvudsponsorer.

Peter Kleve
tf föreningschef 
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Sett till antalet aktiva spelare är Hammarby IF FF 
idag en av landets största pojkfotbollsföreningar. 
Föreningen består av ungefär 1 000 ungdomar i 
åldrarna 5-17 år som håller till på Södermalm och i 
Stockholms södra förorter med fotbollsverksamhet.

Vårt mål är att vi skall kunna erbjuda alla utövare en bra 
utbildning sett både ur ett fotbolls- och ur ett socialt 
perspektiv.

Under april månad startade vi åldersgruppen födda 2005 
där det nu ingår cirka 150 pojkar som träffas en gång per 
vecka och har fotbollen som gemensamt intresse. 
Ledarna rekryteras i huvudsak från föräldraleden där  
de med sitt stora engagemang är oerhört viktiga för att  
vi skall kunna bedriva verksamhet.

En annan viktig del är planfrågan där vårt 
anläggningsråd arbetar med att utveckla bättre 
planförutsättningar för våra lag. 

Hammarby IF FF ansvarar för ledarutvecklingen där 
samtliga ledare regelbundet erbjuds utbildningar och andra 
träffar som ger erfarenhet och kunskap.

Under året har vi samlat ihop flera dokument och 
sammanställt dessa till ”sportadministrationsmanualen”,  
ett hjälpmedel med riktlinjer inom administrativa rutiner 
för våra ledare. 
 

Hammarby IF FF vill inte endast bli störst till antalet 
aktiva utan vi även vara det naturliga valet för spelare 
oavsett vilken kunskapsnivå de spelar på, vi skall erbjuda 
den bästa utbildningen både för ungdomselit- och 
breddlagsspelare.

Nästa steg i utvecklingen är att ge mer tydliga riktlinjer 
om träningsinnehållet för alla våra fem- och sjumannalag. 
Samtliga våra tränare skall få vetskap och instruktioner om 
vad, hur och varför de skall träna respektive moment i 
respektive åldersklass. Ett ramverk för våra tränare kommer 
sjösättas under 2011, detta för att kvalitetssäkra 
träningsverksamheten.

För de minsta knattarna spelas varje säsong Bajenligan 
där fotboll, samverkan och att ha kul och står i centrum, 
Bajenligan är våra interna matcher för sex-sjuåringar som 
genomförs under utomhussäsongen. En kul verksamhet där 
alla knattar, deras familjer och ledare har möjlighet att 
träffas och umgås på ett positivt sätt i och med fotbollen.

Under säsongen 2010 deltog 75 lag i S:t Erikscupens 
seriespel och inför denna säsong är 105 lag anmälda.

Sammanfattningsvis bygger vi vidare och utvecklar 
verksamheten både inom bredd- och elitfotbollen, 
spelarutbildningen står i centrum. 

Peter Kleve och Daniel Engström

Hammarby IF Fotbollförening
- bredd och elit, med fotbollsutbildningen i centrum
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Upp emot 200 spelare har varit aktiva i Hammarby 
Akademi under året. 

I Gubbängsskolan har vi spelare som går i mellan- och 
högstadiet och målsättningen med verksamheten är:

-att eleverna skall utvecklas individuellt som 
fotbollsspelare

-att lära eleverna att ta ansvar för sina egna studier  
såväl som för sin träning

-att eleverna får kunskap om träningslära, ledarskap  
och domarutbildning

-att ha kul tillsammans på träningarna och skapa 
motivation för studier

Det är Hammarbyikonen Kenneth ”Kenta” Ohlsson som  
är ansvarig för att målsättningarna ska nås och det görs 
bland annat genom fotbollsträningar två gånger i veckan  
på skoltid. Under utomhussäsongen bedrivs träningarna  
på konstgräsplanen intill skolan och vintertid sker den 
inomhus.

Tyngdpunkten läggs på individuell teknikträning samt att 
utbilda eleverna i ett lagtänkande i anfalls- och försvarsspel. 
Men även teori inom ledarskap, träningslära, taktik och 
domarskap ingår. 

A-laget har sin del i Akademin genom att Hammarbys 
A-lagsspelare under året besöker träningarna och att 
spelarna gör studiebesök på Hammarbys A-lagsträningar.

Under året har även Nytorpskolan – en grundskola 
i Kärrtorp – anslutits i Hammarby Akademi. 

Där har Jesper Sporre varit ansvarig för verksamheten och 
första halvåret har varit en succé. 

Gymnasiedelen i Hammarbyakademin bedrivs ute  
i Haninge på Fredrika Bremergymnasierna. Där har 
instruktörerna Klebèr Saarenpää och Magnus Österberg 
lett fotbollsutbildningen, och det är en utbildning som 
bedrivs på högsta möjliga elitnivå.

Eleverna får stora resurser och möjligheter även vid sidan  
av fotbollen. Bland annat finns möjlighet till boende  
på campus, det finns läkarteam och professionella 
pedagoger. 

Eleverna får även läsa kurser inom ”Idrottsuniversitetet” 
– om näringsfysiologi, psykologi, systematik och 
ledarskap. De ges flera idrottsmedicinska genomgångar 
och föreläsningar om bland annat meditation och 
formtoppsträning. 

Glädjande är att Akademins målsättning regelbundet 
uppnås. Även i år finns spelare i klubben på seniornivå  
som gått i Hammarby Akademi och som klarat den svåra 
balansgången att träna hårt men också att klara studierna. 
Exempel på sådana spelare är: Mats Gustafsson, Erik 
Figueroa, Arnes Aljic, Tigho Vasic, Fredrik Forsberg,  
Robin Tranberg och Mahmoud Eid.

Peter Kleve

Hammarby Akademi
”Fortsatt god utveckling av spelare i våra akademiskolor”
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2010 blev ett bra år för Hammarbys pojkallsvenska 
lag. Den unga truppen spelade ett offensivt och 
vägvinnande spel som charmade publiken och 
räckte till en kvartsfinalplats i pojk-SM.

Verksamheten för Hammarby PA drog igång i oktober 
2009 – när den nya truppen bestående av en stomme av 
spelare födda 1994 kryddad med några 93:or och 95:or – 
klev in i träning. Ledarkonstellationen med Mikael 
Andersson (huvudtränare), Åke Elingfors (assisterande 
tränare) och Tobias Rosvall (målvaktstränare) var helt ny. 

På försäsongen tränade truppen omväxlande 
på Hammarbyhöjden, Årsta och på Bosön. Den stränga 
vintern gjorde också att laget fick göra otaliga gästspel  
på planer utanför stan som Stora Mossens IP och Torvalla. 
Snön och kylan gjorde att stor vikt fick läggas vid kondition 
och styrketräning. Laget deltog inte i några 
inomhusturneringar.

Träningsmatcherna drog igång i februari och de sex 
träningsmatcherna genomfördes med goda resultat. 
Målsättningen sattes tidigt till att forma ett offensivt och 
vägvinnande spel som också utbildar spelarna. Innan 
seriestart vässade truppen också formen på ett matchläger  
i danska Bröndby. 

Pojkallsvenskan inleddes med premiär på bortaplan 
mot Västra Frölunda 11 april. Seger 5-1. Vi etablerade oss 
tidigt på den övre halvan i serien och gick till uppehåll  
på slutspelsplats. Inför omstarten genomförde truppen ett 

tränings- och matchläger i Skövde där en lokal 
kombination besegrades. Efter en urstark höstsäsong  
(8 segrar, 2 oavgjorda 1 förlust) säkrades en fjärdeplats  
och därmed också slutspelsplatsen. I kvartsfinalen tog det 
emellertid stopp direkt när man ställdes mot Landskrona  
BoIS. 5-4-förlusten får nog betraktas som årets bittraste.

Laget fick under året mycket beröm från såväl 
motståndare, publik och fotbollsförbund för sin offensiva 
och positiva fotboll. Ytterligare ett kvitto på framgången i 
spelarutbildning kom när sex av våra spelare födda 1994 
under hösten togs ut för att representera Stockholms 
distriktslag och två av dem fick även chansen att visa upp 
sig på landslagssamlingar.

I Hammarbys pojkallsvenska trupp 2010 ingick 
följande spelare: Adil Iich, Adrian Engdahl , Andreas 
Kotsiopoulos Holmberg, Erik Ejermark, Gabriel Maturana-
Fredsberg, Hannes Bertilsson, Ivo Öjhage, Jesper 
Hernesten, Jimmy Rainansalo, Johan Carlsson, Jonathan 
Syberg-Tamimi, Jonathan Larsson, Marcus Öfverberg, 
Martin Liljebjörk, Nicklas Lindqvist, Noah Bramme, Piotr 
Popowicz , Sebastian Ludzik , Tobias Larsson, Turgay 
Dagdelen, William Palmén, Yamac Bozkurt. Bidrog under 
säsongen gjorde också Gordon Jordell och Oliver Cucarano.

I ledarstaben ingick under säsongen: Mikael Andersson 
(huvudtränare), Åke Elingfors (assisterande tränare), Tobias 
Rosvall (målvaktstränare), Åke Engdahl (lagledare) och 
Håkan Liljebjörk (lagledare).

 Tobias Rosvall

Pojkallsvenska laget
Stark höst tog laget till SM-slutspel
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Marknadskommitténs arbete 2010

Kom tillbaka som medlem!
Enligt våra noteringar har du ännu inte betalt medlemsavgiften i Hammarby IF Fotbollförening.
Därför vill vi bara påminna om att det just nu är viktigare än någonsin.  Utan stöttande, sjungande och betalande medlemmar har Bajen stora problem. Du behövs!Medlemsavgifterna är grunden för den verksamhet som bygger framtidens Hammarby.  
På pojklagssidan och i talanglaget ser det mycket ljust ut. Den gedigna och långsiktiga  
verksamhet som bedrivs sen många år tillbaka gör att vi kan fortsätta producera egna talanger 
till a-laget. Verksamheten består idag av ca 1000 pojkar mellan 5 och 17 år och ca 150 tränare. 
Samarbetet med olika skolor under namnet Hammarby Akademin fortsätter. Fler och fler pojkar 
får chansen att kombinera både träning och skola. Något som undersökningar visar är mycket 
viktigt för att talangerna ska orka.        Men framgång kostar. Planhyror ska betalas, material införskaffas, resor, bollar, tränare, 
läger, tävlingar och mycket mer behövs för att verksamheten. Din medlemsavgift går oavkortat 
till Hammarbys framtidsutveckling.

Därför hoppas vi att du kommer tillbaka som medlem. Vi fortsätter att utveckla medlemskapet 
och i år kommer du som medlem få extra mycket. Erbjudanden som kommer bl.a. annat via  
det elektroniska nyhetsbrev vi håller på att bygga upp. Kom ihåg att notera din mailadress  
på www.hammarby-if.se

För vuxna kostar det bara 400:-, för barn upp till 17 år 100:- och ett familjemedlemskap kostar 
600:- (gäller för två vuxna och två barn).

Hoppas vi snart ser dig på Söderstadion igen. Som medlem. På baksidan av detta brev finns  
ytterligare nio saker du kan göra för att hjälpa Bajen tillbaka. Tillsammans är vi Hammarby.

Med varma Bajenhälsningar 

Dan Törnsten
Ordförande Hammarby IF Fotbollförening

Nu behöves du mer än någonsin. Hjälp Hammarby att bygga framtiden.

Medlem tillbaka.indd   1

2010-04-20   13.59

Marknadskommittén har tidigare fastslagit en övergripande, långsiktig målsättning för de kommande åren. Lyckas vi 
med denna målsättning kan vi utveckla föreningen på alla plan. Vi arbetar fortfarande efter denna målsättning.
Målsättningen lyder; ”Öka antalet medlemmar samt öka intäkterna via sponsorer och samarbetspartners” 

Under 2010 fortsatte arbetet med de uppgifter som initierades under 2009.

• En säsong med svaga sportsliga resultat (degradering till Superettan) kombinerat   
 med en viss turbulens i organisationen, ledde fram till en analys för det komman-  
 de arbetet; att satsa maximalt på att motverka ett befarat stort medlemstapp.

De arbetsuppgifter som vi prioriterade var bl a:
• Ringstugor med volontärer riktat mot medlemmar som inte förnyat sina  
 medlemskap.
• Diverse riktade kampanjer mot tidigare medlemmar. 
• Aktiv medlemsrekrytering i samband med olika event.
• Aktiviteter i olika förortscentra i södra Stockholm, inklusive medlemsrekrytering.
• Förenkla proceduren för att bli medlem; möjligheten att lösa medlemskap på   
 Hammarby Fotbolls hemsida skapades. Dessutom aktiverade vi de olika formerna
 av medlemskap; vuxen, ungdom, familje och ständigt medlemskap. 

  Nytt rekord!
Det är med glädje vi kan konstatera att arbetet ger 
resultat. Från 2008 har vi ständigt blivit fler och  
2010 slog vi rekord; nästan 8.000 valde att bli  
medlemmar i Hammarby Fotboll! 
Nu jobbar vi vidare mot 10.000 medlemmar till  
Sveriges populäraste klubb. 
Vi har också fortsatt att rekrytera volontärer till  
marknadskommittén.
Marknadskommittén har under 2010 bestått av  
ett tiotal personer, varav en styrelserepresentant,  
Stefan Svanberg, varit länken till Hammarby Fotbolls  
styrelse.  
Under året har ett stort antal möten hållits, bl a  
 arbets- och avstämningsmöten i våra olika arbets-  
grupper.  
Medlemsvärvning innebär också en dialog med  

  medlemmarna. Här har vi fortsatt att samla in önskemål  
  om innehåll i medlemskapet i HIF FF.

Tel 08 - 447 31 30, www.gwasfalt.se

Köp Bajens Framtidspaket här =Stöd Bajens ungdomsfotboll + länkad annons här +personligt diplom + biljetter till Söderstadion + Tränarträff
3000:-/styck

Köp Bajens Framtidspaket här =Stöd Bajens ungdomsfotboll + länkad annons här +personligt diplom + biljetter till Söderstadion + Tränarträff
3000:-/styck

Skapar lönsamma leende arbetsplatser08–546 900 00   www.nomad-cr.se.

BajenNu!
NYHETSBREV FRÅN HAMMARBY IF FOTBOLLFÖRENING.

1/2009

HAMMARBY
FOTBOLL

Vi satsar på framtiden för Bajens Bästa

Ser mailet konstigt ut? Klicka här

”Nu är det tid att visa
vad stolthet innebär”
“Vi kommer tillbaka! Visst, det är tufft nu men det gälleratt komma ihåg att Bajen har klarat mycket värre kriserän så här. Trots A-lagets situation så står HammarbyFotboll faktiskt bättre rustad än på länge”. säger ordfö-rande Bosse Sundling  och ser framåt. » Läs mer

Missa inte Bajens Bästa,gratis e-magasin
Gör som mer än 7.000 andra läsare. Läs om den godaoch breda verksamheten i Bajen. Poppen special, bild-reportage om spelare nr 12, gästtyckaren UlricJansson, Framtidens stjärnor, 94 år ung och fortfarandeHammarbysupporter, Klebèrs nya liv, Bajen Jets,Bajenhistorier och mycket mer » Läs mer

» Bajens Bästa, gratis e-magasin!» Annonsera i Bajens Bästa!» Satsa på Bajen - köp Framtidspaket 3000:-!

5 SNABBA FRÅGOR TILL SIMON HELG

HAMMARBY
FOTBOLL

1/2009 OM HAMMARBY FOTBOLL,  FRAMTID,  NUTID OCH HISTORIA

Tomten ärvackrare i grönvitt10%rabatt för medlemmar i
Supporterbutiken påHornsgatan 98

BAJENS BÄSTABAJENS BÄSTA

SIMON ÄR 
MEDLEM.
ÄR DU?

XX SIDOR OM 
BAJEN FOTBOLL
VAD HÄNDER NU 
ORDFÖRANDE 
BOSSE SUNDLING?
SJU SAKER DU KAN
GÖRA FÖR ATT TA
BAJEN TILLBAKA
FRÅN POJKLAG TILL
A-LAG: JOSÉ MONTEIRO
BÄSTA BAJEN-
HISTORIEN
EN DAG PÅ ÅRSTA IP
BILDREPORTAGE
BAJEN LEVER I NORR
GÄSTTYCKAREN:
PERNILLA OLSSON 
P98: MED RÖTTERNA
DJUPT PÅ SÖDER
HISTORIEN OM EN
BILD: JAN STENMARK
OCH MYCKET MER...

Koll på Hammarbys
grundvärderingar?
En förening utan tydliga grundvärderingar är som ettträd utan rötter. Börjar det storma blåser det lätt omkull.Hammarby IF genomförde här om året en stor processmed flera rådslag vilket resulterade i ett dokument somalla Hammarbyallianens föreningar står bakom. har dukoll på hammarbys grundvärderingar? » Läs mer

Medlemmar har alltid
10% i Supporterbutiken
Du vet väl att du som är medlem i Hammarby IFFotbollförening alltid har 10% rabatt i Supporterbutikenpå Hornsgatan 98? Dessutom fortsätter vi att fylla med-lemskapet med fler erbjudanden. Så satsa på framti-den, bli medlem i Hammarby IF FF. » Läs mer

» Bli medlem i Hammarby IF Fotbollförening!

Bli medlem i
Hammarby IF
Fotbollförening!
Klicka här

PS: Registrera din e-postadress på www.hammarbyfotboll.se. 
 Då försäkrar du dig om att få vårt nya e-brev  
 och andra nyheter och erbjudanden, direkt  
 i din mailbox. 

2011-02-21

Marknadskommittén Hammarby IF Fotbollförening 

1. STÅ UPP FÖR BAJEN
Var stolt, Bajen är en unik klubb med en
unik historia och en unik framtid. Stå upp
för Bajen, låt inte negativa krafter kidnappa
vår värdighet, stolthet och glädje.

2. GE OSS DIN E-POSTADRESS
Ge oss din e-postadress så kommer du få
nyheter, erbjudanden, visioner, Bajens
Bästa och mycket mer. Anmäl dig på 
www.hammarbyfotboll.se

3. JOBBA FÖR BAJEN
Hundratals ideellt arbetande möjliggör

Bajens verksamhet. Allt
från ungdomstränare,
publikvärdar och statis-
tikpersonal. Vill du
jobba ideellt för
Hammarby Fotboll?
Tidigt år 2010 
formar vi arbetsgrupper.

Kontakta oss: jobba@hammarbyfotboll.se

4. BLI/FORTSÄTT VARA MEDLEM
Med ditt medlemskap bygger du och
påverkar Bajens framtid. Och du får fler
erbjudanden och nyheter än de som inte är
medlemmar. Anmäl dig på 
www.hammarbyfotboll.se

5. KÖP SÄSONGSKORT
Försäkra dig om en plats på Söderstadion.
Medlemsskap ingår i köpet. Anmäl dig på 
www.hammarbyfotboll.se. Du kan också
handla i Supporterbutiken, Hornsgatan 98.

6. KOM TILL SÖDERSTADION
Tillsammans är vi
Hammarby. Tillsammans
skapar vi den unika
stämning som är känd
över hela Sverige. 12
spelare slår 11! Skit i
tabellen, Bajen är bäst
ändå! Låt dig inte tystas.

7. DELA MED DIG
Bajen behöver dina tankar, idéer, historier,
bilder och synpunkter. Tillsammans är vi
Hammarby, tillsammans blir vi stolta och
starkare. Skicka dina bidrag till
magnus.hagstrom@hammarbyfotboll.se

8. HANDLA BAJENPRYLAR
Stå upp för Bajen, visa ditt grönvita hjärta
och bär dina färger med stolthet.
Samtidigt stöttar du Bajens framtid. Kom
till supporterbutiken på Hornsgatan 98.

9. KÖP FRAMTIDSPAKET
Då stöder du Bajens ungdomsfotboll, får
en länkad annons i Bajens Bästa, person-
ligt diplom, biljetter till Söderstadion och
en träff med A-lagets tränare. Kostar från
3000:-/styck. Läs mer på hemsidan.

10. BLI SPONSOR
Bajen säljer. Det finns många sätt att
sponsra Bajen. Allt ifrån Klacksparkens
Vänner till att bli någon form av partner.
Vill du veta mer? Läs mer på hemsidan.

BAJEN4EVER!
10 SAKER DU KAN GÖRA FÖR
ATT HJÄLPA BAJEN TILLBAKA!

HAMMARBY
FOTBOLL

Bajen 4 ever! 10 saker.....  10-04-01  10.00  Sida 1

Välkommen som medlem  i Hammarby Fotboll 2011!
Tack för att du valt att vara medlem i Hammarby Fotboll. Som medlem får du ett elektroniskt nyhetsbrev med specialinformation  och bajennyheter, samt 10% rabatt i Supporterbutiken på Hornsgatan.Och ännu fler rabatter och specialerbjudanden i våra medlemserbjudanden  som distribueras flera gånger om året, bl a via medlemssidorna i e-magasinet  Bajens Bästa.

Dessutom har du möjligheten att påverka Bajens framtid genom att  skriva motioner till årsmötet, som du också har rösträtt på.Utnyttja din möjlighet till direktinflytande i Hammarby Fotboll!

Nytt rekord!
Hammarby IF Fotbollförening jobbar aktivt med att få in fler medlemmar till Sveriges populäraste klubb. Från 2008 har vi ständigt blivit fler och 2010 slog vi rekord; nästan 8.000 valde att bli medlemmar i Hammarby Fotboll!Nu jobbar vi vidare mot 10.000 medlemmar. 

Värva en medlem! 
Fler medlemmar gör att vi kan bedriva en ännu bättre verksamhet. Vi kan förstärka och bygga upp organisationen så att fler ungdomar får  möjligheten att spela fotboll i Hammarby.  Vi ökar också chanserna att fler spelare från de egna leden går hela vägen  till Söderstadion. 

Få vårt Nyhetsbrev
Registrera din e-postadress på www.hammarby-if.se.Då får du vårt nya Nyhetsbrev och andra nyheter  och erbjudanden, direkt i din mailbox.  

Hammarby IF Fotbollförening

Tel 08 - 447 31 30, www.gwasfalt.se

Köp Bajens Framtidspaket här =
Stöd Bajens ungdomsfotboll + länkad annons här +

personligt diplom + biljetter till Söderstadion + Tränarträff3000:-/styck

Köp Bajens Framtidspaket här =
Stöd Bajens ungdomsfotboll + länkad annons här +

personligt diplom + biljetter till Söderstadion + Tränarträff3000:-/styck

Skapar lönsamma leende arbetsplatser
08–546 900 00   www.nomad-cr.se.
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Medlemmar har alltid
10% i Supporterbutiken

Du vet väl att du som är medlem i Hammarby IF

Fotbollförening alltid har 10% rabatt i Supporterbutiken

på Hornsgatan 98? Dessutom fortsätter vi att fylla med-

lemskapet med fler erbjudanden. Så satsa på framti-
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» Bli medlem i Hammarby IF Fotbollförening!

Bli medlem iHammarby IFFotbollförening!Klicka här
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2010 var ett turbulent år i Hammarby Fotboll 
AB med flera förändringar i organisationen 
såväl vad gäller styrelsens sammansättning, 
som bolagets sportsliga och verkställande 
ledning. Samtliga styrelseledamöter förutom  
en lämnade styrelsen under året. 

Sportsligt var 2010 ett mediokert år när det gäller 
A-laget. Den svaga insatsen i Superettan vägdes dock 
till viss del upp av en relativt stark avslutning, med 
bland annat final i Svenska cupen. HTFF gjorde 
däremot en mycket bra första säsong i division 1,  
och slutade på en stark fjärdeplacering. 

Minskade sponsor- och publikintäkter, 
i kombination med en kostnadsmassa anpassad för 
allsvenskt spel, medförde ekonomiska svårigheter för 
bolaget. Därför genomfördes ett stort åtgärdsprogram 
med kostnadsbesparingar i form av bland annat 
personalminskningar. Dessutom tvingades bolaget 
att genomföra spelarförsäljningar för att balansera 
underskottet.

Hammarby Fotboll AB visar ett resultat, efter 
finansiella poster, som är -2 876 (112) tkr.  
I resultatet ligger flera spelarförsäljningar under året. 
Driftunderskottet, exklusive spelarförsäljningar,  
är dock alltför stort för att vara acceptabelt på såväl  
kort- som lång sikt. Bolagets driftskostnader  
är för höga, och måste under de närmaste åren 
reduceras. 

Hammarby Fotboll AB äger samtliga aktier  
i Hammarby Fotboll Merchandise AB som bedriver 
souvenirförsäljning i egen butik på Hornsgatan  
i Stockholm, i en internetshop i egen regi och via 
utvalda återförsäljare. Bolaget redovisar för 2010 
ett resultat efter finansiella poster med 585 (-295) 
tkr. Hammarby Fotboll Merchandise AB äger i sin 
tur, tillsammans i lika delar med AIK Fotboll och 
Djurgården Fotboll, Stockholm Derby AB som 
bedriver butikförsäljning av souvenirer på Sergelgatan 
i Stockholm. Resultatet slutade på cirka -100 tkr. 
Diskussioner pågår om eventuella förändringar 
avseende ägarandelarna.

De fortsatta problemen med medvetna ordnings-
störningar, och brott mot de regler som gäller för 
tillträde till fotbollsarenor i landet (från en liten 

grupp individer), har under året minskat markant. 
Hammarby Fotboll AB har varit relativt förskonade 
från pyroteknik under hela säsongen (förutom under 
sista cupmatchen). Det har glädjande nog blivit 
en stor attitydförändring gentemot pyroteknik på 
klacksektionerna. 

År 2010 innebar problemen med ordningsstörningar 
att bolaget fick matchböter på cirka 130 (300) tkr 
och kostnader för skadegörelse på cirka 100 (100) tkr. 
Hammarby Fotboll AB har under året tillsammans 
med AIK Fotboll och Djurgården Fotboll fortsatt 
samarbetet med politiker och olika myndigheter 
(Polisen med flera) för att vända trenden med 
oroligheter kring och på våra arenor i samband med 
matcher. 

Hammarby Fotboll AB har under 2010 ingått ett 
förlikningsavtal med Primetime A/S (Kappa) 
som i korthet innebär att parterna har lagt ner tvisten, 
och istället tecknat ett 4-årigt sammarbetsavtal. 

Hammarby Fotboll AB har fortsatt samarbetet med 
Unicef. Genom samarbetet har man uppnått 338 
världsföräldrar, vilket generar 405 tkr till Unicef 
varje år. Det motsvarar 197 000 mässlingsvaccin. 

Hammarby Fotboll AB
- ett turbulent år
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Personal
Marknadsorganisationen bestod under verksamhetsåret 
av marknadschef till och med 1 juni, två projektledare/
säljare, en biljettansvarig/evenemangs-ansvarig samt en 
ansvarig inom publikservice/bevakningssamordning. 
Traditionsenligt tackar Hammarby Fotboll härmed 
även alla de personer som arbetar för klubben på ideell 
basis: souvenirförsäljare, skribenter på hemsidan, alla  
i matchsekretariatet och runt media på matcherna samt 
alla våra publikvärdar.

Intäkter
Säljavdelningen inom Hammarby Fotboll arbetar året 
runt med sponsorförsäljningen men perioden som  
är mest intensiv är från och med tidig höst fram till 
seriepremiären.
Privata säsongskortsförsäljningen minskade med drygt 
1 000 kort. Totalt uppnåddes tillsammans med 
sponsor-, förbunds- och ungdomsfotbollskort drygt 
5 000 säsongskort. Biljettintäkterna minskade med 
knappt 6 Msek i jämförelse med 2009.
Koncernens totala marknadsintäkter består av 
sponsorintäkter, TV-ersättning samt merchandise-
försäljning och intäkterna har uppgått till knappt 25 
Msek kronor. Det är en minskning med 14 Msek 
jämfört med föregående år, varav hälften är minskad 
TV-ersättning. Förklaring till bortfallet är bland annat 
dåliga sportsliga resultat samt oroligheter i samband 
med ett flertal matcher. Hammarby Fotboll 
Merchandise AB står för drygt 7 Msek av de totala 
marknadsintäkterna vilket är en liten ökning  
i jämförelse med föregående år. Hammarby Fotboll AB 
hade under tävlingssäsong följande huvudsponsorer: 
Pepsi (bröstsponsor), Nike (materialsponsor) och 
Intersport. Tillsammans med samarbetspartners  
i segmenten Officiella Partners, Arenapartners, 
Klacksparkens Vänner samt köpare av företagsstolar, 
har Hammarby under året haft ca 170 företag i avtal, 
något mindre än 2009. 

Publiksnitt
Publiksnittet hemma på Söderstadion var 6 864 
åskådare per match (totalt 102 953 personer) 

Publiksnittet borta var 4 331 åskådare per match 
(totalt 64 960 personer) Hemmasnittet på 
Söderstadion minskade med 2 049 personer (8 895 
personer 2009). Den främsta anledningen är spel  
i Superettan och det svaga sportsliga resultatet i serien. 
Hammarby avslutade säsongen med ett utsålt 
Söderstadion, 12 357 åskådare, i cupfinalen mot 
Helsingborg.
Klubben har fortsatt att via Stockholms 
Fotbollförbund erbjuda S:t Erikcuplag rabatterade 
biljetter. 

Arrangemang
Matchorganisationen har på sedvanligt sätt anpassat sig 
efter de krav som den så kallade Elitevenemangs-
manualen föreskriver. Krav som Hammarby som 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: Love Gustafsson, Lennart Oskarsson
Publikservice: Patrik Gröndal
Sekretariat: Janne Sjöberg med flera
Biljetter: Göran Rickmer
Speakers: Mats Åberg (innerplan), Paul Pinter 
(speakerbås)

Drygt 150 ideellt arbetande medverkar på Hammarbys 
matcher under en säsong. Dessutom har klubben har 
egen representation av publikvärdar och i vissa fall även 
ordningsvakter på bortamatcher.

Information 2010
Informationsorganisationen bestod under 
verksamhetsåret av en informationschef, fram till och 
med 1 juni, och en webbredaktör. Informations-
avdelningen ansvarar för hammarbyfotboll.se. 
Klubbens webbsida har ett genomsnitt av 92 000 
besökare i veckan. 

Marknad
Väntad minskning av intäkterna
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I arenaprojektet inleddes verksamhetsåret med 
fortsatt systemhandlingsprojektering från 
byggentreprenör och byggherres sida. Fysiskt 
påbörjas markförberedande arbete samt att 
byggnader på platsen rivs inför kommande bygglov 
och byggstart.

För Hammarbys del innebar det första kvartalet att så 
mycket som möjligt vara med och fortsatt påverka de för 
klubben centrala delarna. Som en följd av det arbetet 
presenterades bland annat i mars en konsekvensutredning 
av arkitekterna gällande arenarummets utformning. 
Tidigt i projektet ritade man på en två-etagearena där det 
undre etaget skulle ta cirka 18 000 åskådare och det övre 
etaget cirka 12 000 åskådare. Konsekvensutredningen 
visade på lösningar utifrån justerat arenarum till cirka  
15 000 åskådare per etage.

Referensgruppen kallades in i mitten av mars och 
förevisades konsekvensutredningen. Olika 
supporterföreningar ställde frågor och svar gavs så långt 
som var möjligt. Resultatet av konsekvensutredningen blev 
det som nu byggs gällande arenarummet:

•	 Två etage, cirka 30 100 sittplatser fördelat på drygt  
15 000 per etage.

•	 Västra långsidan från mittlinjen in till norra kortsidans 
början byggs som en ståplats ”ett till ett” i inhemskt 
seriespel. Det vill säga; någon form av låsbar stol ska 
monteras och vid spel i UEFA-tävlingar förvandlas dessa 
platser till renodlad sittplatssektion.

•	 Norra kortsidans nedre etage sänks knappt 60 centimeter 
och är i inhemskt seriespel möjlig att bygga om till en 
renodlad ståplatssektion knappt ”två ståplatser på en 
sittplats”.

Arenarummet och publikens placering – gentemot 
huvudkamera samt anslutningen från 
kollektivtrafikpunkter – har således varit en central del att 
fortsatt påverka under 2010. En annan central fråga för 
Hammarby är förutsättningarna för själva 
evenemangsorganisationens arbete på matcher.

Ända sedan hösten 2008 har det funnits olika 
arbetsgrupper sammanfattat i en så kallad ”blåljusgrupp”. 
Hammarby har närvarat i samtliga arbetsgrupper och för 

Arenaprojektet
-första spadtaget togs för nya arenan
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klubben fortsatte påverkansarbetet under verksamhetsåret 
med:

•	 Ledningscentral och ledningsrum

•	 Kommunikationssystem

•	 Personalutrymmen

•	 Biljett-, säsongskorts- och passersystem

•	 Mobila sektioneringslösningar (att kunna separera 
hemma- och bortapublik från varandra, inne och  
utanför arenan)

2010 låg absoluta tonvikten på de två första punkterna 
vilket från polisens och Hammarbys sida har förhandlats 
året ut med byggherre och byggentreprenör.

I slutet av maj vann så byggprojektet ”laga kraft” och själva 
bygglovet gick igenom i september där den 10:e samma 
månad gavs ett officiellt ”startskott” för själva bygget.

Den stora dramatiska framväxten startade 22 november 
genom starten av gjutningsarbetet av de fyra pylonerna som 
ska bära takkonstruktionen så småningom. Och i december 

började den västra långsidans betongfundament växa upp 
ur den byggarbetsplatsen. När allt är klart har det sprängts 
och schaktats iväg runt 90 000 kubikmeter jord, grus och 
sten.

Information till medlemmar, supportrar och  
sponsorer

Under verksamhetsåret har Hammarby informerat och 
hämtat synpunkter genom följande kanaler:

www.nyaarenan.se 

”Arenabloggen” www.nyaarenan.se/web/Blogg.aspx   
– fortlöpande rapportering på nyarenan.se

Medlemsmöten i Hammarby IF Fotbollförening

Interna kanaler: möten, telefon, mejl, nyhetsbrev etc.

Patric Ljungström
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A-laget 
Besvikelse i seriespelet – succé i Svenska cupen

Hammarbys A-lag gjorde sin första säsong i landets 
näst högsta serie på tretton år och den blev en stor 
besvikelse. När säsongen summerades hade 
Hammarby placerat sig på åttonde plats i Superettan. 
I Svenska cupen gick det däremot betydligt bättre. 
Hårt prövade hammarbyare fick avsluta säsongen 
med en fantastisk final på Söderstadion.

Förhoppningen om ett återtåg till Allsvenskan fanns, och 
levde överraskande länge under en svajig säsong. Hammarby 
hade under året oerhört svårt mot de på pappret sämre lagen 
– av dem nykomlingarna Brage och Öster som båda vann på 
Söderstadion – medan på pappret tuffare motstånd oftast fick 
se sig besegrade. Det avspeglades inte minst i Svenska cupen 
där Hammarby tog sig till final genom att slå ut fyra 
allsvenska lag.

Uppladdningen inför Superettan blev något annorlunda. 
Tidigare år har Hammarby haft två försäsongsläger – ett  
i Los Angeles och ett på Cypern – men 2010 tillät ekonomin 
inga utlandsresor vilket betydde att hela försäsongen 
spenderades i Sverige. Hammarby gick obesegrade genom 
samtliga försäsongens träningsmatcher, vilket gav hopp om en 
bra säsong.

Det första bakslaget kom dock direkt i seriepremiären. 
Hammarby mötte Ängelholm på bortaplan, tog ledningen med 
2-0  men tappade 2-3. Till hemmapremiären på Söderstadion, 
där 11 479 åskådare bjöd på en fantastisk inramning, blev det 
dock vinst mot GIF Sundsvall med 2-1. Linus Hallenius gjorde 
i hemmapremiären sitt tredje mål för säsongen, och den unge 
anfallaren hade påbörjat vad som för honom skulle bli en 
makalös säsong.

Instabiliteten i Superettan, att höga toppar blandades med 
djupa dalar, präglade Bajens spel året igenom, både från match 
till match och inom matcher. Den längsta förlustfria sviten låg 
på fem matcher, men i den räknas två oavgjorda matcher mot 
Falkenberg in, samt en oavgjord match mot Sundsvall där 
Bajen tappade ledningen på övertid. Inför de sex avslutande 
omgångarna lämnade tränare Michael Borgqvist sin tjänst. 
Assisterande tränare Jesper Blomqvist tog huvudansvaret  
i en match, och därefter skrev Roger Franzén på som 
Hammarbys cheftränare – vars främsta ambition i förstaläget 
var att säkra Hammarbys Superettankontrakt. Det lyckades 
Bajen också med. 45 gjorda mål är bara ett färre än 
ligasegraren Syrianska, men 40 insläppta är förstås på tok  
för många om man ska blanda sig i en toppstrid.  Det blev  
en åttondeplats i tabellen på 43 poäng, och även om en seger  
i sista omgången hade kunnat snygga till placeringen – 
Hammarby hade chans på en fjärdeplats – så var förstås 
Hammarbys seriespel stor besvikelse.

Svenska cupen blev däremot en stor succé för 
Hammarby. Efter att ha varit illa ute i första omgången mot 
Värmdö IF radade Hammarby upp segrar över allsvenska lag. 
Trelleborgs FF och IF Elfsborg slogs båda tillbaka med 3-1  

på Söderstadion. Just matchen mot Elfsborg var kanske 
Hammarbys bästa insats för året. Den gav en kvartsfinalplats 
och där mötte Hammarby lokalkonkurrenten 
Brommapojkarna i en dramatisk match. Den gick hela vägen 
till straffsparksavgörande och där drog Hammarby längsta 
strået och vann med totalt 7-6. Än mer dramatiskt blev det  
i semifinalen där Hammarby tog en 2-0-ledning över Kalmar 
FF på Söderstadion. Men gästerna kom tillbaka, kvitterade 
och låg på för ett segermål. Hammarby stod emot, gjorde  
en stark förlängning och avgjorde återigen med en dramatisk 
straffsparksläggning. Totalt 6-5. Finalen blev magisk tack vare 
en fantastisk Hammarbypublik som fyllde Söderstadion till 
bristningsgränsen. Motståndare var allsvenska tvåan 
Helsingborg som vann genom matchens enda mål i andra 
halvlek. Det var den tredje finalförlusten för Hammarby  
i Svenska cupen på tre försök, men säkerligen den vackraste.

Spelarförsäljningar under 2010: Strax efter årsskiftet blev 
det klart att Emil Johansson lämnade Hammarby för norska 
Molde, och kort därefter sålde Hammarby Igor Armas till FC 
Kuban Krasnodar i ryska andraligan. Christian Traoré 
lånades ut till norska Hönefoss, men kom sedan tillbaka  
på hösten och spelade ut sitt kontrakt i Hammarby. Efter 
halva säsongen lånades Vladica Zlojutro ut till spanska 
Ontinyent CF, och på sensommaren gjorde Hammarby under 
minst sagt uppmärksammade former klart med italienska 
Genoa om en övergång för Linus Hallenius efter seriens slut. 

Spelarrekryteringar under 2010: Inför säsongen gjorde 
Hammarby klart med tre nyförvärv –  Robin Wikman från 
Häcken, Tobias Holmqvist från Helsingborgs IF och Filip 
Bergman som var kontraktslös. Under sommaren flyttades 
Christer Gustafsson och Fadi Malke upp från HTFF. Efter 
säsongen gjordes det klart med en rad förlängningar och 
uppflyttning från HTFF till A-laget för ett antal spelare: Petter 
Furuseth, Sebastian Castro-Tello, Christer Gustafsson, George 
Moussan, Fadi Malke, Marcus Törnstrand (samtliga ovan 
förlängningar), Max Forsberg, Erik Figueroa, Robin Tranberg, 
Mathias Olsson och Fredrik Forsberg (samtliga från HTFF 
till A-lag). Före årsskiftet blev det också klart att Roger 
Sandberg kom in som assisterande tränare.

Spelare som slutat i Hammarby Fotboll under 2010: 
Som nämnt gick Christian Traorés kontrakt ut efter säsongen 
2010, liksom avtalen med Fredrik Söderström och Filip 
Bergman. Klubben kom också överens med Freddy Söderberg 
att avsluta hans kontrakt. Assisterande tränare Jesper 
Blomqvists avtal gick även det ut efter säsongens slut. 

Två Hammarbyspelare hade landslagsuppdrag under 
2010. José Monteiro spelade två kvalmatcher till afrikanska 
mästerskapen med Guinea-Bissau, ett landslagsäventyr som 
fortsätter för mittbacken.  
Linus Hallenius togs under sommaren ut till det svenska U21-
landslaget och gjorde ett inhopp mot Israel i en EM-
kvalmatch.
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HTFF kom i januari 2010 till en mycket kylslagen 
träningspremiär på Torvalla IP med en serieseger i 
bagaget. I stort fanns stommen av truppen intakt från 
succéåret 2009 i division 2. 

Tränarparet Roger Franzén och Matts Jonsson fortsatte att 
leda laget på en helt ny och högre nivå. Detta med en trupp 
med snittålder på strax över 20 år.  Motivation och tillförsikt 
speglade försäsongsträningen inför den nya och mer 
utmanande uppgiften i den tredje högsta nationella serien. 
Hur skulle ett så pass ungt och orutinerat lag stå sig mot 
andra i många fall etablerade toppklubbar i division 1? 
Klubbar med ambitioner om spel i betydligt högre divisioner.

Träningsmatchandet inleddes i mitten av februari och 
i mitten av mars började laget få skarpare kontur och växte  
in en större kostym. Resultaten i träningsmatcherna var lite 
blandade, men man såg en tydlig tendens till ökad mogenhet  
i spelet. 

Årets första tävlingsmatch för HTFF blev i Svenska cupens 
första omgång mot Akropolis IF. En spännande och jämn 
match, där HTFF vann med 3-2 efter några effektiva 
omställningar. Ett vapen som HTFF skulle komma utnyttja 
till fullo under seriespelet.

I nästa omgång av Svenska cupen lottades HTFF mot 

Assyriska från Superettan. Efter en smått heroisk insats vann 
talanglaget med 1-0 i en snabb patenterad omställning. 
Avancemanget till cupens tredje omgång var för första gången 
i föreningens korta existens ett faktum.

Tipsen innan seriestarten visade att de så kallade 
etablerade klubbarna skulle ligga i topp, medan 
nykomlingarna skulle få det svårt att hävda sig. Facit: när 
vårsäsongens 13 matcher spelats prenumererade Hammarby 
TFF på serieledningen nästan hela tiden.  
Premiärnerver berörde inte i talangerna det minsta mot 
Gröndals IK på Kanalplan tre dagar efter cupbragden mot 
Assyriska. Med en 2-0 vinst tog HTFF de historiska tre första 
poängen i den nya högre serien. Med massor av 
självförtroende öste HTFF respektlöst på. Speciellt spelet  
på bortaplan var en njutning att följa och det skulle dröja 
långt in på höstsäsongen innan den första bortaförlusten kom.

Hemmamatchen mot Västerås SK på Söderstadion skulle bli 
ett elddop för HTFF. VSK som var ett på förhand tippat 
favoritlagen mot en oväntad uppstickare. Det blev också en av 
årets höjdpunkter. 2-0 till HTFF efter en taktiskt perfekt 
genomförd match.

Nästa anhalt blev Borlänge och match mot upphaussade 
nykomlingen Dalkurd, som bara förlorat en handfull 
seriematcher under hela sin tid som förening. Återigen var det 

Hammarby TFF
- ett lysande debutår i Division 1
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var ett ramstarkt försvarsspel och snabba omställningar, som 
avgjorde matchen till HTFF:s favör. Seger med 3-1 och fjärde 
raka vinsten.

Sedan väntade tre svåra matcher på en vecka för HTFF. Först 
ut Vasalund hemma – en match som snöpligt förlorades  
i slutskedet.

Några dagar senare kom dåvarande allsvenska serieledarna 
Helsingborgs IF till Söderstadion för match i Svenska cupen. 
Skåningarna utnyttjade minsta misstag från HTFF:s sida och 
vann rättvist med 3-1. 

Tillbaka till seriespelet i denna hektiska vecka väntade 
IK Sirius – en tippad kandidat till seriesegern – men 
Uppsalalaget kammade noll hemma mot serieledande 
Hammarby TFF, som vann med 2-1. Nu var det ingen 
sensation längre att HTFF toppade serien. Kunnandet och 
respektlösheten i HTFF hade satt sina tydliga spår. Det här 
var inte vilken nykomling som helst.

En av årets mest spännande och publikfriande matcher 
spelades borta i Västerås mot Syrianska IF Kerburan. Efter 
inledande kvarten ledde HTFF med osannolika 3-0 efter fyra 
avslut mot ett spelmässigt överlägset hemmalag. Minsta 
misstag från Syrianska utnyttjades. Hemmalaget kröp 
närmare till 2-3 och nu visade tränarna hur man verkligen 
disponerar ett lag under stark press. HTFF avgjorde med två 
mål till en 5-2 seger. Och fortsatt serieledning i division 1 

Norra som enda glädjeämnet under en i övrigt 
dyster tid för Hammarby Fotboll. 

Umeå FC hemma blev raka motsatsen. För 
HTFF var det precis som i Västeråsmatchen 
innan, fast tvärtom. En djupdykning som gav 
0-4 i baken för HTFF.

Under de tre omgångarna var kvar av 
vårsäsongen plockade HTFF sex poäng. Lite 
mer ojämnt spel och skador började påverka 
resultaten. 

Efter en 4-0 seger mot Carlstad United borta 
kunde man sätta punkt för HTFF:s historiskt 
bästa period. Laget gick till sommarvila med 
serieledning i Division 1 Norra.

Med tanke på HTFF:s framfart och A-lagets 
relativt ljumma resultat i Superettan, 
bekräftades att gapet mellan Hammarbys båda 
lag minskat drastiskt. A-laget är och var 
viktigast för Hammarby och det var inte 
förvånande att  
de mest framstående spelarna i HTFF skulle  
få ta steget upp till A-truppen under 
sommarens transferfönster. 

Under höstsäsongens fyra första matcher 
var HTFF obesegrade, låt vara att några 
matcher slutade oavgjort. Laget hade nu inte 
bara tappat några klasspelare till A-laget. 

Dessutom hade truppen börjat försvagas av 
skador, något som HTFF varit förskonat från 

tidigare under säsongen. En åtta matcher lång räcka matcher 
utan segrar följde sedan under höstsäsongen. Att matcha in nya 
unga och oerfarna spelare tar sin tid och laget gjorde trots 
svårigheterna en fullt godkänd insats. Ett för perioden talande 
resultat var 1-6 förlusten hemma mot Dalkurd, då HTFF 
knappt kunde ställa upp med fullt lag. De spelare med minst 
skadebekymmer fick ställa upp.

Slutet gott, allting gott. I den sista seriematchen kunde 
HTFF kröna säsongen som den börjat. En seger med 3-2 mot 
Gröndal gav HTFF en slutlig 4:e plats i Division 1 Norra.  
En alldeles utomordentlig insats av ett ungt och klasskryddat 
lag med många spelare som kan gå långt i sina fortsatta 
karriärer.

Ett kvitto på framgången kom efter säsongen då hela fem 
HTFF-spelare fick kontrakt med A-laget. HTFF har levererat 
en lång rad spelare till Hammarbys A-lag under åren. I och 
med att det finns ett gap mellan juniorfotboll och A-laget 
fyller HTFF en utomordentlig funktion. Här kan de mest 
lovande talangerna utvecklas med seniorfotboll, nu på  
en mycket hög nivå. Dessutom är talangsatsningen ett 
utmärkt skylfönster och ger ett starkt utvecklingsalternativ  
för talangfulla spelare från andra föreningar.

Hammarby TFF är på detta sätt ett ytterst attraktivt 
alternativ för lovande talanger, som vill göra ett gott karriärval 
i sin fortsatta elitsatsning.

Håkan Olsson
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Årets juniortrupp var den yngsta och även den minsta 
på många år sett till antalet spelare. Ändå var den 
riktigt konkurrenskraftig i Juniorallsvenskan Elit Norra, 
där laget efter sina  22 seriematcher till slut hamnade 
på en fjärde plats. Laget överraskade även  
i slutspelet och slog ut både Halmstads BK och 
Kalmar FF innan Malmö FF i semifinalen blev för svåra.

Juniorlaget går också under namnet TipsElit-laget. 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 2010 av 18 spelare, varav fem spelare var födda 1992, 
elva födda 1993 samt två födda 1994.

Under vinterhalvåret bedrevs fotbollsträningen på Torvalla IP, 
där även styrketräningen genomfördes i våra egna lokaler intill 
idrottsplatsen. I april övergick fotbollsträningen med två 
träningar i veckan till Hammarby IP och två träningar  
i veckan fortgick på Torvalla IP. Styrketräning ingick två 
gånger i veckan i samband med bollpassen. Eftersom spelarna 
var lediga under hela december deltog inte laget i några 
inomhusturneringar under mellandagarna som varit brukligt 
förr om åren. Fem träningsmatcher inför seriestarten spelades, 
mot både juniorlag och seniorlag. Resultatet blev två vinster, 
en oavgjord samt två förluster. 

Seriespelet i Juniorallsvenskan Elit Norra gav en 
fjärdeplats till slut, vilket får betraktas som överraskande med 
tanke på truppens unga ålder. Till ett flertal matcher togs 
också spelare upp från PA-truppen, oftast med ett positivt 
resultat. I kampen om SM-titeln, som nämnts här ovan, 
besegrades först Halmstads BK på Hammarby IP med 3-1 och 
därefter Kalmar FF på Fredriksskans efter straffavgörande och 

0-0 efter full tid och förlängning. Malmö FF blev sedan för 
svåra, på Malmö Stadion skrevs förlusten till 0-4. Malmö FF 
blev sedan svenska mästare efter att ha besegrat Djurgården  
i finalen. 

Även detta år blev Hammarby inbjudna till Norsk 
Toppfotballs turnering Jet-10 som spelades i juli månad. Här 
spelades fyra matcher mot riktigt tufft motstånd där vi blev 
besegrade av Bodö/Glimt och Viking Stavanger men stod som 
segrare mot Kongsvinger och Gais. 

Hammarbys juniorer var JDM-mästare både 2008 och 2009 
men i år blev laget utslagna i kvartsfinalen av AIK efter 
oavgjort vid ordinarie matchtid och förlängning. Straffar 
avgjorde sedan till AIK:s fördel.

Följande spelare ingick i juniortruppen: Arnes Aljic, 
Patrik Andersson, Kevin Angleborn, Mahmoud Eid, Andreas 
Eriksson, Charbel George, Mats Gustavsson, Christoffer 
Hansebjer, Jesper Hjälm, Robbin Hultman, Macoumba 
Kabba Jallow, Sebastian Leon, Marcus Lundberg, Luca 
Sciacca, Victor Söderström, Simon Turesson (våren), Simon 
Widmark (våren), Tunay Topal.

Flera spelare med junioråldern inne spelade i HTFF ; Enis 
Al-Guwary, Filip Almström, Erik Figueroa, Fredrik Forsberg, 
Jimmy Johansson, Lamine Nekrouf, Calle Olsson samt Robin 
Tranberg. Två spelare i juniortruppen blev uttagna till 
landslagssamlingar, Kevin Angleborn och Luca Sciacca.

I TipsElit-truppens ledarstab ingick under året Klebèr 
Saarenpää, Magnus Österberg, Bosse Müller och 
målvaktstränaren Pelle Fahlström samt på skadesidan Sam 
Masih.               

Bosse Müller

Juniorlaget/Tips Elit
- semifinalister i SM
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Spelare
Målvakter:	
Johannes Hopf  (26 matcher), rami Shaaban  
(4 matcher), George moussan (0 matcher)

Försvarare: 
David Johansson (27 matcher), José monteiro de macedo 
(21 matcher), mauro Saez Jarpa (21 matcher), Filip 
bergman (20 matcher), Isak Dahlin (16 matcher), 
Christian traoré (11 matcher), Fadi malke (7 matcher, 
kom från HtFF under sommaren), marcus törnstrand  
(5 matcher), robin Wikman (5 matcher), Patrik Gerrbrand 
(4 matcher), matthias olsson (1 match), monday James 
(0 matcher) 

Mittfältare:	
Petter Furuseth (27 matcher), andreas Dahl  
(26 matcher), Carlos Gaete moggia (18 matcher), Simon 
Helg (26 matcher), maic Sema (26 matcher), Sebastian 
bojassén (23 matcher), Vladica Zlojutro (11 matcher), 
Fredrik Söderström (6 matcher), Jesper blomqvist  
(6 matcher), Valentino Pidré (2 matcher)
	
Anfallare:	
Sebastian Castro-tello (26 matcher), linus Hallenius  
(23 matcher), tobias Holmqvist (19 matcher), Christer 
Gustafsson (6 matcher, kom från HtFF under sommaren), 
Freddy Söderberg (4 matcher, flyttad till HtFF under 
sommaren), max Forsberg (2 matcher, kom från HtFF 
under sommaren), Nathan Paulse (utlånad till ajax Cape 
town)

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2010:	
Kristoffer björklund, Igor armas, Emil Johansson, Emil 
Johansson, Haris laitinen

Tränare:	
michael borgqvist (sade upp sig efter omg 24, 
assisterande tränaren Jesper blomqvist tog över 
tillfälligt), roger Franzén (från omg 26)

Assisterande tränare:	Jesper blomqvist

Målvaktstränare:	mikael ”mille” olsson

Materialförvaltare:	Dan Wallin

Sjukgymnast, rehabansvarig:	mikael Klotz
	
Naprapat:	Stefan Sunesson

Lagledare/team manager (för A-lag och HTFF):	
Peter thunell

Resultat
Matcher i Superettan

13/4 Ängellholms FF-Hammarby 3-2 (1-1)
linus Hallenius 2
Publik: 3 013 (Ängelholms IP)

20/4 Hammarby-GIF Sundsvall 2-1 (2-1)
Filip bergman, linus Hallenius
Publik: 11 479 (Söderstadion)

27/4 FC Trollhättan-Hammarby 0-2 (0-1)
Vlado Zlojutro, linus Hallenius 
Publik: 4 367 (Edsborgs IP)

1/5 Hammarby-IFK Norrköping 2-3 (2-2)
andreas Dahl, Isak Dahlin
Publik: 11 232 (Söderstadion)

4/5 Assyriska FF-Hammarby 0-3 (0-0)
linus Hallenius, Sebastian Castro-tello, Simon Helg
Publik: 4 112 (Södertälje Fotbollsarena)

7/5 Hammarby-IK Brage 0-1 (0-1)
Publik: 7 882 (Söderstadion)

13/5 Hammarby-Östers IF 0-1 (0-0)
Publik: 6 331 (Söderstadion)

25/5 Jönköpings Södra IF-Hammarby 2-1 (1-1)
linus Hallenius
Publik: 4 005 (Stadsparksvallen)

29/5 Hammarby-Väsby United 2-0 (1-0)
linus Hallenius. Petter Furuseth
Publik: 6 248 (Söderstadion)

10/6 Degerfors IF-Hammarby 4-2 (3-1)
linus Hallenius, Sebastian Castro-tello
Publik: 5 250 (Stora Valla)

16/6 Hammarby-Ljungskile SK 1-1 (0-0)
David Johansson
Publik: 5 587 (Söderstadion)

20/6 Syrianska FC-Hammarby 0-2 (0-0)
andreas Dahl, linus Hallenius
Publik: 4 109 (Södertälje Fotbollsarena)

27/6 Hammarby-Landskrona Bo IS 4-1 (1-0)
linus Hallenius 2, Simon Helg, Sebastian Castro-tello
Publik: 5 239 (Söderstadion)

5/7 Örgryte IS-Hammarby 3-0 (0-0)
Publik: 3 492 (Gamla Ullevi)

12/7 Hammarby-Falkenbergs FF 0-0
Publik: 6 124 (Söderstadion)

Fakta och Statistik 2010
Hammarbys A-lag 
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18/7 Falkenbergs FF-Hammarby 0-0
Publik: 4 227 (Falkenbergs IP)

25/7 Hammarby-Ängelholms FF 2-1 (1-1)
linus Hallenius, Sebastian Castro-tello
Publik: 4 950 (Söderstadion)

29/7 GIF Sundsvall-Hammarby 2-2 (1-0)
David Johansson, tobias Holmqvist
Publik: 5 480 (Norrporten arena)

1/8 Hammarby-FC Trollhättan 3-0 (1-0)
linus Hallenius 2, andreas Dahl
Publik: 6 551 (Söderstadion)

9/8 IFK Norrköping-Hammarby 1-0 (1-0)
Publik: 12 013 (Nya Parken)

15/8 Hammarby-Assyriska FF 3-2 (2-1)
Christian traoré, maic Sema, linus Hallenius
Publik: 7 428 (Söderstadion)

18/8 IK Brage-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: 5 164 (Domnarvsvallen)

23/8 Östers IF-Hammarby 3-4 (2-3)
linus Hallenius 2, maic Sema, Sebastian Castro-tello
Publik: 2 480 (Värendsvallen)

30/8 Hammarby-Jönköpings Södra IF 1-1 (0-0)
Filip bergman
Publik: 7 204 (Söderstadion)

13/9 Väsby United-Hammarby 3-1 (1-0)
linus Hallenius
Publik: 1 964 (Vilundavallen)

21/9 Hammarby-Degerfors IF 2-1 (1-0)
maic Sema, Petter Furuseth
Publik: 5 147 (Söderstadion)

26/9 Ljungskile SK-Hammarby 2-2 (1-2)
Sebastian Castro-tello, Christer Gustafsson
Publik: 1 486 (Starke arvid arena)

2/10 Hammarby-Syrianska FC 0-0
Publik: 6 243 (Söderstadion)

16/10 Landskrona BoIS-Hammarby 0-1 (0-0)
Sebastian Castro-tello 
Publik: 3 498 (landskrona IP)

23/10 Hammarby-Örgryte IS 1-2 (0-0)
Sebastian Castro-tello
Publik: 5 485 (Söderstadion)

Matcher i Svenska cupen

17/4 omg 2: Värmdö IF-Hammarby 2-3 (2-0)
tobias Holmqvist 2, linus Hallenius
Publik: 1 684 (Värmdövallen)

3/6 omg 3: Hammarby-Trelleborgs FF 3-1 (1-0)
Simon Helg 2, Sebastian bojassén
Publik: 2 436 (Söderstadion)

1/7 omg 4: Hammarby-IF Elfsborg 3-1 (1-0)
Sebastian Castro-tello 2, Petter Furuseth
Publik: 4 018 (Söderstadion)

21/7 omg 5, kvartsfinal: Hammarby-IF Brommapojkarna 
2-2 (2-1), 7-6 efter straffar
Sebastian Castro-tello, linus Hallenius
Publik: 5 247 (Söderstadion)

27/10 omg 6, semifinal: Hammarby-Kalmar FF 2-2 (2-0), 
6-5 efter straffar
marcus törnstrand, Sebastian Castro-tello
Publik: 6 728 (Söderstadion)

13/11 Final: Hammarby-Helsingborgs IF 0-1 (0-0)
Publik: 12 357 (Söderstadion)

Superettan 2010
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Fakta och Statistik 2010
Hammarby TFF

Resultat

Matcher i div 1 Norra

17/4 HTFF-Gröndals IK 2-0 (1-0)
Christer Gustafsson 2
Publik: 290 (Hammarby IP)

24/4 Östersunds FK-HTFF 1-3 (0-1)
Fadi malke 2, Erik Figueroa
Publik: 1 115 (Jämtkraft arena)

3/5 HTFF-Västerås SK 2-0 (1-0)
Nicklas Gustafsson, Fadi malke
Publik: 690 (Söderstadion)

8/5 Dalkurd FF-HTFF 1-3 (0-0)
Valentino Pidré, Ivan tedengren
Publik: 375 (Domnarvsvallen)

16/5 HTFF-Vasalunds IF 2-3 (1-1)
Fadi malke 2
Publik: 562 (Söderstadion)

24/5 IK Sirius-HTFF 1-2 (1-0)
Fadi malke 2
Publik: 1 384 (Studenternas IP)

30/5 Bodens BK-HTFF 1-1 (1-1)
Ivan tedengren
Publik: 921 (boden arena)

5/6 HTFF-BK Forward 1-0 (0-0)
Fadi malke 
Publik: 390 (Söderstadion)

12/6 Syrianska IF Kerburan-HTFF 2-5 (2-3)
Ivan tedengren 2, Fadi malke, Jimmy Johansson, självmål
Publik: 1 000 (Swedbank Park)

20/6 HTFF-Umeå FC 0-4 (0-2)
Publik: 160 (Söderstadion)

27/6 Arameisk-Syrianska IF-HTFF 0-1 (0-0)
Christer Gustafsson
Publik: 234 (brunna IP)

3/7 HTFF-Valsta Syrianska IK 1-4 (1-3)
Christer Gustafsson
Publik: 123 (Söderstadion)

10/7 Carlstad United BK-HTFF 0-4 (0-1)
Christer Gustafsson 3, Ivan tedengren
Publik: 368 (tingvalla IP)

7/8 HTFF-Carlstad United BK 2-0 (1-0)
Ivan tedengren 2
Publik: 285 (Söderstadion)

14/8 Valsta Syrianska IK-HTFF 1-1 (1-1)
Freddy Söderberg
Publik: 381 (midgårdsvallen)

19/8 HTFF-Arameisk-Syrianska IF 1-1 (0-0)
max Forsberg
Publik: 322 (Söderstadion)

22/8 Umeå FC-HTFF 1-2 (0-1)
Fredrik Forsberg, Ivan tedengren
Publik: 915 (Gammliavallen)

28/8 HTFF-Syrianska IF Kerburan 0-1 (0-1)
Publik: 1 000 (Söderstadion)

6/9 HTFF-IK Sirius 1-1 (1-1)
Freddy Söderberg
Publik: 710 (Söderstadion)

12/9 Vasalunds IF-HTFF 2-1 (0-0)
max Forsberg
Publik: 427 (Skytteholms IP)

18/9 BK Forward-HTFF 2-2 (1-0)
Nicklas Gustafsson, Freddy Söderberg
Publik: 254 (trängens IP)

26/9 HTFF-Bodens BK 2-3 (0-2)
marcus törnstrand, Jimmy Johansson
Publik: 183 (Söderstadion)

2/10 HTFF-Dalkurd FF 1-6 (1-3)
max Forsberg
Publik: 311 (Hammarby IP)

11/10 Västerås SK-HTFF 3-1 (2-0)
thom Nodén
Publik: 3 467 (Swedbank Park)

16/10 HTFF-Östersunds FK 0-1 (0-0)
Publik: 131 (Söderstadion)

24/10 Gröndals IK-HTFF 2-3 (0-3)
thom Nodén, matthias olsson, Ivan tedengren
Publik: 100 (aspuddens IP)

Matcher i Svenska cupen

27/3 omg 1: Akropolis IF-HTFF 2-3 (1-1)
Fadi malke 2, Ivan tedengren
Publik: ingen uppgift

14/4 omg 2: HTFF-Assyriska FF 1-0 (1-0)
Christer Gustafsson
Publik: 380 (Hammarby IP)

19/5 omg 3 HTFF-Helsingborgs IF 1-3 (0-1)
Christer Gustafsson
Publik: 1 525 (Söderstadion)
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Hammarby talang FF:s matcher spelades på två olika arenor 
denna säsong, Hammarby IP och Söderstadion.  
I serien hade man ett publiksnitt på 396 personer, och var 
därmed sjua i div 1 Norras publikliga. HtFF:S publiksnitt ökade 
med 76 personer per match jämfört året innan. Största intresset 
i serien fanns för matchen mot Syrianska IF Kerburan  
(1 000 åskådare) och cupmatchen mot Helsingborgs IF som 
lockade 1 525. Över huvud taget var det en stark publiksäsong  
i div 1 Norra, tre lag hade över tusen åskådare i snitt på 
hemmamatcherna (Västerås SK i topp med 1 532, därefter 
Syrianska IF Kerburan och IK Sirius).

Div. 1 Norra

Juniorallsvenskan Elit Norra

11/4 Hammarby-Degerfors IF 3-4
18/4 Eskilstuna City FK-Hammarby 2-2
24/4 Hammarby-Djurgårdens IF 1-0
1/5 IF Brommapojkarna-Hammarby 5-0
8/5 Hammarby-AIK 3-1
15/5 Gefle IF-Hammarby 0-1
22/5 Hammarby-Västerås SK 0-2
30/5 IFK Norrköping-Hammarby 2-2
5/6 Enskede IK-Hammarby 0-1
13/6 Hammarby-Syrianska FC 1-0
20/6 Vasalunds IF-Hammarby 3-4
24/6 Hammarby-Vasalunds IF 1-0
31/7 Syrianska FC-Hammarby 2-1
7/8 Hammarby-Enskede IK 5-1
14/8 Hammarby-IFK Norrköping 1-5
21/8 Västerås SK-Hammarby 1-4
29/8 Hammarby-Gefle IF 4-1
4/9 AIK-Hammarby 1-1
11/9 Hammarby-IF Brommapojkarna 0-4
18/9 Djurgårdens IF-Hammarby 0-1
26/9 Hammarby-Enskede IK 2-2
2/10 Degerfors IF-Hammarby 0-3

JSM-slutspel:

9/10, åttondelsfinal: Hammarby-Halmstad BK 3-1 
(1-0). Hammarbys målgörare: Mahmoud Eid 3. 
Publik 135 (Kanalplan)

16/10, kvartsfinal: Kalmar FF-Hammarby 0-0, 3-4 
efter straffar. Publik: ingen uppgift (Fredriksskans)

24/10, semifinal: Malmö FF-Hammarby 4-0 (2-0). 
Publik: ingen uppgift (Malmö stadion)

Pojkallsvenskan Elit Mellersta

11/4 Västra Frölunda IF-Hammarby 0-5
18/4 Hammarby-Sköndals IK 0-2
25/4 Skoftebyns IF-Hammarby 0-1
1/5 Hammarby-BK Kenty 5-0
9/5 Hammarby-IFK Norrköping 1-6
19/5 Djurgårdens IF-Hammarby 0-1
22/5 Hammarby-IFK Uddevalla 4-0
30/5 Jönköpings Södra IF-Hammarby 1-2
5/6 Hammarby-IFK Göteborg 1-3
12/6 IF Brommapojkarna-Hammarby 3-1
16/6 IF Elfsborg-Hammarby 7-3
19/6 Hammarby-IF Elfsborg 3-1
2/8 Hammarby-IF Brommapojkarna 1-1
8/8 IFK Göteborg-Hammarby 4-5
15/8 Hammarby-Jönköpings Södra IF 6-0
22/8 IFK Uddevalla-Hammarby 4-2
29/8 Hammarby-Djurgårdens IF 2-2
5/9 IFK Norrköping-Hammarby 0-2
11/9 BK Kenty-Hammarby 1-4
18/9 Hammarby-Skoftebyns IF 3-2
26/9 Sköndals IK-Hammarby 0-2
3/10 Hammarby-Västra Frölunda IF 7-1

PSM-slutspelet

10/10, åttondelsfinal: Landskrona BoIS-Hammarby 5-4 
(2-3). Hammarbys målgörare: Christoffer Hansebjer 2, 
Jesper Hernesten, Nicklas Lindqvist. Publik: ingen 
uppgift (Landskrona IP)
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Superettans publiksnitt ökade för andra året i följd och 
landade på 2 572 åskådare. 2009 hade intresset för 
andranivån i seriesystemet ökat med 323 åskådare per 
match till 1 880. Ökningen 2010 blev alltså ännu större 
(692 per match) och den enskilt största orsaken är 
Hammarbys entré i serien. Visserligen minskade 
Hammarbys publik rejält jämfört med vad laget hade  
i Allsvenskan 2009 (då snittet som helhet var 10 831 
åskådare och på Söderstadion 8 895), men i ett 
Superettan-perspektiv hade Hammarby ett bra publikår. 

Hammarbys hemmamatcher sågs i genomsnitt av 6 864 personer 
– en siffra som är bättre än vad Allsvenskan mäktade med.  
Att Hammarby, som sportsligt sett gjorde en medioker säsong  
i landets näst högsta serie och till slut blev åtta, kunde ha ett 
bättre snitt än vad man hade i Allsvenskan vittnar om ett genuint 
och omfattande intresse för vår klubb. Supporterskaran måste 
sägas ha varit oerhört lojal i en svår tid. Snittet är troligtvis det 
högsta Hammarby haft någon gång i näst högsta serien.

Publikligan i Superettan 2010 (publiksnitt hemma)
1 Hammarby 6 864
2 IFK Norrköping 5 307
3 GIF Sundsvall 3 358
4 Landskrona BoIS 3 123
5 Syrianska FC 2 687
6 Degerfors IF 2 576
7 IK Brage 2 503
8 Assyriska FF 2 282
9 Jönköpings Södra IF 2 274
10 Örgryte IS 2 264
11 Östers IF 2 145
12 FC Trollhättan 1 556
13 Falkenbergs FF 1 370
14 Ljungskile SK 1 183
15 Ängelholms FF 934
16 Väsby United 723

Totalt snitt i serien: 2 572

Hammarbys högsta publiksiffra i seriespelet kom i hemma-
premiären mot GIF Sundsvall. 11 479 åskådare var då på plats. 
Även i andra hemmamatchen uppnåddes femsiffrigt åskådartal, 
matchen mot IFK Norrköping lockade 11 232. Dessa två matcher 
var de enda tillfällena då publiksiffran översteg 10 000 på Söder-
stadion vid seriematcher. I övrigt lockade Hammarbys hemma-
matcher mellan 4 950 åskådare (Ängelholm) och 7 882 (Brage).

Men Hammarby gick ju också långt i cupen och ordnade till slut 
en riktig publikfest. Lottningen gav Hammarby hemmamatch i 
finalen mot Helsingborgs IF och det blev ett möte som fick ett 
fullsmockat Söderstadion att koka. 12 357 supportrar såg till att 
göra finalen till en fest. Över huvud taget hade Hammarby fina 
publiksiffror i cupen, i samtliga omgångar utom en var 
Hammarbys match den som drog flest åskådare.

Årets Bajenspelare
För åttonde året i följd hade Hammarbys supportrar möjlighet 
att rösta fram ”Årets Bajenspelare”. Redaktionen för 
hammarbyfotboll.se hade denna gång valt ut fyra kandidater till 
priset och omröstningen skedde via sms. De nominerade var 
Johannes Hopf, Sebastian Castro-Tello, José Monteiro och Linus 
Hallenius. Två av kandidaterna stod i en viss särklass enligt den 
samlade röstkåren. 

Vinnare 2010 blev Johannes Hopf som fick 47 procent av 
rösterna. Andraplacerade Linus Hallenius nådde 44 procent.

Årets mål
I samband med Fotbollsgalan 15 november fanns en omröstning 
för allmänheten om ”årets mål”. Linus Hallenius spektakulära 
mål borta mot Syrianska var ett av de nominerade målen och det 
blev också vinnaren. För den som vill se Linus fantastiska 
trollerinummer rekommenderas klippet på youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=bmpsD8oxpg&feature=play
er_embedded

Det magnifika målet var även nominerat som en av tio 
kandidater i Fifas tävling om årets mål (”The FIFA Puskás 
Award”). Målet mot Syrianska FC på Södertälje Fotbollsarena 
kunde därmed ha blivit utsett till det främsta målet i världen 
2010, men i den hårda konkurrensen räckte inte Linus Hallenius 
mål till.

Klas Ruthmans pris
För andra året delas Klas Ruthmans pris ut till en lojal och juste 
lagkompis inom Hammarby ungdomsfotboll. Priset gick denna 
gång till Oskar Williams, född 1996 och målvakt i Hammarby 
IF FF. Motiveringen till 2010 års pristagare lyder: Han är 
ordningsam och socialt kompetent vilket uppskattas stort i 
omgivningen. Dessutom har han väldigt hög träningsnärvaro 
och är även verksam vid föreningens fotbollsskolor som 
målvaktsinstruktör. Oskar Williams är en väldigt bra lagkamrat.

Hellapriset, Familjebostäders stipendium och 
Intersportpriset
Inget av dessa priser och stipendier delades ut under 2010. 

Publikstatistik och utmärkelser 2010



Fo
to

 A
n
dr

ea
s 

L 
E

ri
k
ss

on



HAMMARBY
FOTBOLL

Veterinärgränd 6, 121 63 Johanneshov, tel 08 – 462 88 10
info@hammarbyfotboll.se   www.hammarbyfotboll.se


