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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 8 mars 2010.

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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Ordföranden

”Ett år med framgångar 
och bakslag”
När vi nu lägger år 2009 till handlingarna så gör vi det med både positiva

och negativa resultat. Vi har till exempel haft en mycket positiv utveckling

i vår ungdomsverksamhet. Bra resultat och en påtaglig tillströmning av

nya ungdomar och tränare. Talanglaget HTFF har varit framgångsrikt och

tagit sig upp till division 1. Om dessa framgångar kan man läsa mer längre

fram i verksamhetsberättelsen. 

Det verkligt negativa under verksamhetsåret 2009 var självfallet att 

A-laget fick lämna allsvenskan och nu återfinns i superettan. 

Att så skedde är naturligtvis ett rejält bakslag för klubben och våra 

medlemmar. Inte minst får det ekonomiska konsekvenser. 

Men det vore inte Hammarby om vi lät oss nedslås fullständigt. Allt vad vi

kan göra för att komma tillbaka till allsvenskan och fortsätta att utveckla

vår ungdomsverksamhet ska självfallet göras. Det krävs tid, entusiasm

och ett stort mått av klokskap för att klara uppgiften. 

Jag vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla som på olika sätt

gjort en viktig insats för klubben. Tack till er alla som ägnat Hammarby

Fotboll ett så stort intresse och engagemang!

Bosse Sundling

Ordförande för 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
900 aktiva
150 ledare

9.00–16.00
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Hammarby Fotboll AB 2009

STYRELSE

Ordinarie ledamöter

Per Magnusson, Ordförande fr.o.m 091009  
Staffan Thorsell, Ordförande fr.o.m 090630 –  

t.o.m 091004
Jan Friedman, Ordförande t.o.m 09-05-17
Per Apelgren
Dan Törnsten
Bosse Sundling,fr.o.m. 090512
Ulf Hansson, fr.o.m. 0910
Mikael Lindqvist, t.o.m. 090630  
Per Magnusson, Vice ordförande t.o.m 091009
Jan Kienappel
Detlef Kornett
(AEG:s representanter i styrelsen var Per
Magnusson, Jan Kienappel och Detlef Kornett)

Suppleanter

Anna Wallin
Karl Braun
Ulf Hansson t.o.m. 091009

Kontor

Ulf Edstedt, Verkställande direktör 
fr.o.m. 091123 

Michael Andersson, Verkställande direktör 
t.o.m. 091122

Sport

Thomas Andersson, Förhandlingschef
Lars Eriksson, Fotbollschef t.o.m. 090731
Peter Thunell, Team Manager
Bosse Müller, Team Manager t.o.m. 091231
Börje Gustavsson, Scoutchef t.o.m. 091231

Ekonomi/Administration

Louise Grunder, Ekonomichef
Sabina Karlsson, Ekonomiassistent
Frida Söder, Receptionist fr.o.m. 090126

Marknad

Markus Magnell, Marknadchef 
Kefa Eriksson, Projektledare
Mats Åberg, Projektledare
Göran Rickmer, Evenemangs- och 

säkerhetsansvarig
Patrik Gröndal, Bevakningssamordnare

Information

Urban Rybrink, Informationschef
Love Gustafsson, Redaktör

Hammarby IF Fotbollförening 2009

STYRELSE

Ordinarie ledamöter

Bosse Sundling
Anders Jutterström
Dan Törnsten
Stefan Svanberg
Mikael Lindqvist
Magnus Grahn
Per Apelgren

Suppleanter

Björn Ekblom
Orvar Andersson

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 med-
lemsmöten för att informera medlemmar och
svara på frågor.

Valberedning

Vid årsmötet 2009 valdes Hans Bergman (ordf),
Ulric Jansson och Lars Olofsson

Kansli Hammarby IF FF

Gustaf Grauers, Föreningschef 
Domingo Arouni, Administration
Daniel Engström, Sportslig administration
Thom Åhlund, Sportchef fr.o.m. 090107

Styrelsens sammansättning 2009

09
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Ekonomi HIF FF 2009

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

Föreningens intäkter har under 2009 uppgått till 8 250 tkr.
Verksamheten för året redovisar (för fjärde året i följd) ett överskott, 
detta år på 506 tkr.

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

Budgetavvikelse Utfall

+ Medlemsavgifter 264             (2114)
Har ökat med ett stort antal

+ Utbildningsintäkter 53 (158) 
Externa tränarutbildningar i Hammarbys regi

+ UEFA (SEF) 39               (179)
Beroende av att vi har fler spelare

+ Löner kansli 80              (-1286)
Personalförändringar

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

- Bingo - 85        (65)
Lägre utfall från Bingoalliansen

- Materialinköp - 453          (- 653)
Stor uppdatering av kläder och material till verksamheten

- Lokalhyra - 63 (- 263)
Föreningen har tagit över större del av befintliga lokaler

- Redovisningstjänster - 86 (- 206)
Byte av redovisningskonsult samt större verksamhet

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och 
med ett eget kapital på 3 582 tkr.

Med årets resultat på 506 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi avsevärt.

Föreningen har 2 197 tkr placerat i kortfristiga räntefonder samt har banktillgångar på 1
383 tkr. Totala likvida medel uppgår till 3 580 tkr.

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

Dan Törnsten
Ekonomiansvarig i Hammarby IF FF
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Sportchefen

Hammarby IF FF:s sportchef är sedan januari 2009
Thom Åhlund. Han har det sportsliga ansvaret för
föreningens pojklagsverksamhet. 

2009 var ett mycket bra år rent sportsligt för våra
ungdomslag. Detta kommer lite i skymundan då A-
lagets insatser givetvis står i fokus. Däremot är det
viktigt att få påvisa att återväxten i Hammarby är
god och att i rakt nedstigande led från HTFFs fina
insats med serieseger har det gjorts många bra
resultat. Hammarbys juniorallsvenska lag vann
Juniorallsvenskan Elit Norra och gick till SM-final
mot Elfsborg. Det blev förlust men ett SM-silver är
ändå en oerhört stark bedrift. Hammarbys pojkalls-
venska lag gjorde samma resa men vann finalen
mot Helsingborg och tog hem SM-guldet till Söder.
Ålderklassen under Pojkallsvenskan är P94 som
leddes av Klebér Saarenpää. Detta Hammarbylag
vann Sanktan efter straffdramatik i finalen mot BP.
Vi mäter egentligen inte våra framgångar i de
sportsliga resultaten på ungdomssidan utan den
personliga spelarutvecklingen står i fokus, men det
är klart att väl utbildade spelare gör bra sportsliga
resultat. Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitets-
säkra verksamheten. Att arbeta och vidta åtgärder
för att fler av våra ungdomar ska ta steget upp och
bli seniorspelare i Hammarby. Viktigt är att
Hammarby IF FF utöver denna elitinriktning också
vill bli bäst på sin basverksamhet.

Resan har precis startat och vi har kommit fram till
att arbeta efter dessa punkter:

– Upprätta ett ramverk för verksamheten.
– Att nivågruppera verksamheten från 10 års    

ålder.
– Att elitverksamheten från 10 års ålder ska  

vara icke föräldraledd.
– Att ha mindre trupper för att erbjuda en 
optimal träning.

– Att skapa personliga utvecklingsplaner för 
samtliga 11-manna spelare.

– Att satsa på avsevärt mer utbildning  
(intern) för våra tränare.

– Att aktivt medverka till att det blir öppna 
gränser mellan åldersgruppernas lag.

Till detta kommer också att vi, på alla möjliga – och
omöjliga – sätt måste bedriva lobbyingarbete för att
skapa bättre träningsmöjligheter. En samlad trä-
ningsanläggning är målet. För att utbilda och
utveckla våra ungdomar så måste vi få till mer 
träningsytor.
Vi är optimister och tror på det vi gör! 
Väl mött ute bland våra ungdomslag under 
kommande säsong.

Thom Åhlund

”Vi kvalitetssäkrar verksamheten”
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Hammarby Akademi har blivit en tydlig konkurrens-
fördel för Stockholmsfotbollen. Verksamheten har
nu börjat leverera spelare till seniorfotbollen. 

Den övergripande målsättningen för Hammarby
Akademi att erbjuda talangfulla fotbollsspelare en
kombination studier och målinriktad träning, med
början från grundskolans mellanstadier till elitaka-
demin i gymnasieskolan. Inriktningen i de olika
delarna av Hammarby Akademi fortsätter som tidi-
gare, dock med smärre förändringar. En nyhet är att
Nytorpskolan – grundskolan i Kärrtorp – under året
kommer att ingå i Hammarby Akademi. Glädjande
är att den ursprungliga målsättningen bevisligen
har uppnåtts. I år finns spelare i Hammarbys A-
trupp, som gått i Hammarby Akademi och som just
klarat den svåra balansgången att träna hårt men
också att klara studierna.

Elitakademin i Fredrika Bremergymnasierna i
Haninge kommun är oförändrat stabil. Ansvariga
instruktörer är Klebèr Saarenpää och Magnus
Österberg. I och med att juniorlaget har flyttat sin
huvudsakliga verksamhet till Torvalla IP har förut-
sättningarna för ett lyckat resultat beträffande stu-
dier och träning förbättrats avsevärt. 

Hammarby Akademis upplägg är en tydlig konkur-
rensfördel när det gäller att attrahera och utbilda
talangfulla spelare. Därmed uppfylls både
Akademins och Hammarbys målsättningar – det
senare att A-laget i stor omfattning skall bestå
avspelare som utbildats inom egna organisationen. 

I Haninge kommun finns också en talangakademi
för högstadieelever i Jordbromalmskolan med
samma inriktning som i de övriga två talangakade-
mierna med Nick Rafferty som instruktör.

Elitakademin i Gubbängsskolan i Stockholms Stad
för högstadieelever är etablerad sedan drygt fem
år. Målsättningen är att skapa en samlad skoldag,
likt den i Haninge, med SL-kort, läxhjälp, mellanmål
och träning i anslutning till skoldagen inom klock-

slagen 8-18. Kenneth ”Kenta” Ohlsson har ansvaret
för det praktiska arbetet i skolan.

Talangakademin i Botkyrka kommun omfattar hög-
stadieelever i Fittjaskolan i Norra Botkyrka och S:t
Botvids gymnasium. Anders Norin är deltidsanställd
av kommunen för det praktiska arbetet inom verk-
samheten. Även i Botkyrka har en avsiktsförklaring
tillsammans med utbildningsförvaltningen skrivits
under. Avsiktsförklaringen presenterar hur det fram-
tida arbetet i Hammarby Akademi i dessa skolor
skall utvecklas, och vilka ytterligare resurser som
kommunen ska tillföra verksamheten.

Björn Ekblom

Hammarby Akademi

”Fortsatt god utvecklingen av 
våra akademiskolor ”
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Pojkallsvenska laget

SM-GULD!
HHaammmmaarrbbyyss ppoojjkkaallllssvveennsskkaa llaagg ggjjoorrddee eenn 
ffaannttaassttiisskk ssäässoonngg oocchh ssttoodd ttiillll sslluutt ssoomm vviinnnnaarree aavv
SSMM--gguulldd.. II ffiinnaalleenn bbeesseeggrraaddee llaaggeett HHeellssiinnggbboorrggss IIFF
mmeedd 11--00 iinnfföörr 445500 jjuubbllaannddee ååsskkååddaarree ppåå KKaannaallppllaann..

Hammarby P93 bestod 2009 av 29 spelare och
samtliga är födda 1993.

Under vinterhalvåret bedrevs träning såväl inom-
som utomhus. Inomhusfotboll spelades i huvudsak i
Gubbängshallen och i multihallen på Bosön.
Utomhusträningen var förlagd till Hammarby IP när
det var snöfritt annars var det löpning som gällde.
Truppen har även tränat på Ingarös uppvärmda
plan. Det har varit träningar i snitt sex dagar i veck-
an. Fotbolls-träning har varvats med bland annat
simning och aerobics. 

Utmärkta resultat uppnåddes i inomhusfotbollens
cuper där laget deltog i tre tävlingar. I Green Hill
cup vann laget. Vi ordnade en egen cup i
Gubbängshallen där åtta lag deltog. Även i denna
cup gick vi ut som segrare efter finalvinst mot
Enköping. 

I ST-cupen deltog vi med två lag. Ett i vår egen
ålderskull (P15) samt ett lag i ålderskullen över
oss (P16). I P15 gick laget till kvartsfinal där
Ursvik blev för svåra och vi slutade på femte plats. I
P16 gick vi till semifinal med förlorade mot
Huddinge.

Vi blev inbjudna till en utomhusturnering i Avesta i
februari och vi gick obesegrade genom turneringen.
Finalvinst mot Carlstads United.

Utomhussäsongens träningsmatcher började i mars
och vi genomförde sju träningsmatcher under
våren. Under påsklovet åkte laget på träningsläger
i fem dagar till Sidei Turkiet. Under detta träningslä-
ger spelades även två träningsmatcher. I maj spela-
de laget Nörhalne Cup i Danmark (P16) och laget
åkte hem som segrare efter vinst mot Aalborg i 

finalen. Efter tidigare års framgångar med bl.a.
Gothia Cup-seger blev laget inbjudna till en turne-
ring i Belgien, där  laget slutade laget på femte
plats.

I pojkallsvenskan stod vi som vinnare i serien och
avancerade till pojk-SM där laget stod som slutseg-
rare. Först vann laget åttondelsfinalen mot
Triangeln, därefter kvartsfinalen mot AIK, sedan
semifinalen mot Malmö FF samt finalen mot
Helsingborgs IF.

I S:t Erikscupen slutade vi i kvartsfinal efter förlust
mot Älvsjö AIK på straffar.

Följande spelare ingick i Hammarby P93 Elit under
säsongen: Kevin Angleborn, Macoumba Jallow, Adil
Iisch, Joakim Hansson, Andreas Eriksson, Martin
Svensson, Jimmy Rainansalo, Erthugrul Özge,
Simon Turesson, Henrik Hellström, Viktor
Söderström, Emrah Yildirim, Dennis Lindström,
Turgay Dagdelen, Michael Aslan, Mathias
Palmqvist, Jesper Larsson, Kevin Lindgren, Marcus
Robertsson, Simon Widmark, Sunday Ojuri, Markus
Lindberg-Baptiste, Peter Popovizc, Mahmoud Eid,
Sebastian Leon, Luca Sciacca, Charbel Gorges,
Patrik Andersson, Leon Röse.

I ledarstaben ingick under året: Per Johansson,
Viktor Ekman, Gustav Scheutz, Joni Kontinen,
Magnus Östberg, Roger Lindgren (material) och
Janne Svensson (lagledare)

Jan-Åke Svensson

P93 firas på Söderstadion efter segern i Gothia Cup 2008
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Marknadskommitténs arbete 2009

Bli medlem 2009!

Dessutom innebär medlemskapet iHammarby IF Fotbollförening också att:
att du aktivt bygger Hammarbys fram- tid genom att medlemsavgiften går till satsningen på egenutvecklade talanger
att du är medlem i en av Sveriges bästa och folkkäraste föreningar
att du blir en av delägarna i Hammarby Fotboll AB i och med att Hammarby IF FFäger 51% av aktierna
att du har rösträtt på årsmötet
att du har rätt att skriva motioner

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Som medlem får du alltid 10%rabatt och ofta specialerbjudandeni Supporterbutiken på Hornsgatan.Ta med och visa medlemskortet!

Vad händer med den nya arenan? Nyatalanger? Vilka framtidstankar finns?Uppge din e-postadress så får du vårt48-sidiga e-magasin Bajens Bästamed specialsidor bara för medlemmar.2009 kommer det ut tre nummer! 

10%i Supporterbutiken

Skriv namn och adress på en postgirotalong, mottagareHammarby IF Fotboll, pg 85 54 36-2. Över 18 år kostardet 400:-, under 18 år kostar det 100:-. Eller anmäl digpå www.hammarbyfotboll.se. OBS! Kom ihåg att skrivadin e-postadress och ditt mobilnummer om du vill ha dete-magasinet Bajens Bästa och specialnyheter.

E-magasin

Gör så här:

Medlemsnål

Rabatter mm

48 SIDOR OMBAJEN FOTBOLL
TÄVLING: BÄSTA NYABAJENRAMSAN

A-LAGSPELAREOM SÄSONGEN
P93, VINNARE AVGOTHIA CUP

BAJENHISTORIER
HAMMARBY–SÅ FUNKAR DET

LIVET PÅ
LÄKTAREN

SÄSONGEN IBILDER OCH MYCKET MER...

STOR INTERVJU MED HARIS LAITINEN

HAMMARBYFOTBOLL

HÖST 2008 OM HAMMARBY FOTBOLL FRAMTID NUTID OCH HISTORIA

Vi tror påen grönvit jul10%rabatt för medlemmar i
Supporterbutiken

BAJENS BÄSTA
BAJENS BÄSTA

Ha alltid medlemskortet med dig. Rabatter, erbjudandenoch events kommer specialanpassas för medlemmar.

En medlemsnål med det aktuella årtaletkommer skickas med medlemskortet.

HAMMARBY
FOTBOLL

HAMMARBY IF FOTBOLLFÖRENING Veterinärgränd 6, 121 63 Johanneshov 
E-post: info@hammarbyfotboll.se, www.hammarbyfotboll.se, mobil.hammarbyfotboll.se

Då satsar du på framtiden och får nyheter och erbjudanden på köpet. Allt detta ingår:

Med reservation för eventuella ändringar

Satsningen på framtiden lönar sig. Här synsHammarbys P93:1 som 2008 vann Gothia Cup

Marknadskommittén har tidigare fastslagit en övergripande, långsiktig målsättning för de kommande åren. 
Lyckas vi med denna målsättning kan vi utveckla föreningen på alla plan.

Målsättningen lyder; ”Öka antalet medlemmar samt öka intäkterna via sponsorer och samarbetspartners”

Under 2009 har arbetet fortsatt och de uppgifter som prioriterats av kommittén är:

Marknadskommittén har under 2009 bestått av tio personer, varav tre 
styrelserepresentanter (Stefan Svanberg, Dan Törnsten och 
Anders Jutterström). Under året har tio protokollförda möten hållits. 
Dessutom har vi haft ett stort antal arbets- och avstämningsmöten i våra 
olika arbetsgrupper.  

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. 

elektroniskt nyhetsbrev med specialinformation och Bajennyheter, ett 
häfte med erbjudanden i söderbutiker, möjlighet att köpa säsongskort samt 10% rabatt i supporterbutiken.

som vill stötta Bajen. 

aktiviteter, som t ex sponsorförsäljning, sker numera i samarbete med 
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Missa inte Bajens Bästa,gratis e-magasin
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P98: MED RÖTTERNA
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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

Bli medlem i
Hammarby IF
Fotbollförening!
Klicka här

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

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
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Hammarby Fotboll AB 

Hammarby Fotboll AB förvaltar elitverksamheten
inom Hammarby IF Fotbollförening, en elitverksam-
het som är definierad som juniorlaget, samarbets-
föreningen Hammarby Talang FF (HTFF) och a-
laget. Hammarby IF Fotbollförening äger majorite-
ten av Hammarby Fotboll AB och nedan följer en
sammanfattning av bolagets verksamhet inom
olika områden.

Sportsligt var 2009 ett misslyckande när det gäller
A-laget. Dess mycket dåliga prestation under året,
med sista plats i Allsvenskan, innebar degradering
till Superettan. HTFF, som spelade i division 2
Södra Svealand gjorde en så bra säsong att man
avancerade till division 1, vilket har varit klubbens
målsättning först inför år 2011.

Hammarby Fotboll AB uppvisar ett resultat för
2009, efter finansiella poster, som är 112 (2732)tkr.
Det egna kapitalet ökar dock med drygt 2 msek
genom ett antal bokslutsdispositioner. Resultatet
har uppnåtts genom ett flertal spelarförsäljningar
under året. Driftsunderskottet, exklusive spelarför-
säljningar, är dock alltför stort för att såväl på kort
som på lång sikt vara acceptabelt. Bolagets drifts-
kostnader är för höga, vilka därför under de närmaste
åren kraftigt måste reduceras. Degraderingen till
Superettan medför även stora intäktsbortfall för 
bolaget 2010 och omfattande personalnedskärningar
blir nödvändiga.

Primetime A/S (Kappa) har framställt skade-
ståndskrav gentemot Hammarby Fotboll AB med
anledning av parternas tidigare samarbetsavtal.
HFAB har bestritt 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 framställda kravet.
Dessutom kommer HFAB eventuellt att framställa
motkrav gentemot Primetime A/S. Vidare har HFAB
vid Attunda tingsrätt framställt krav gentemot
Primetime A/S för obetalda hyror enligt särkilt
hyresavtal mellan parterna.

Stockholms Stads kommunfullmäktige fattade den
14 december 2009 genomförandebeslut avseende
Stockholmsarenan. Byggstart är planerad till våren
2010 med invigning i december 2012. Hammarby
Fotboll deltar aktivt i arenaprojektet och genom
Hammarby Fotbolls representanter ges vi möjlighet
att påverka utvecklingen.

De fortsatt stora problemen med medvetna ord-
ningsstörningar och brott mot de regler som gäller
vid tillträde till fotbollsarenor i landet från en liten
grupp individer har även under året, i likhet med
tidigare år, medfört avsevärda problem för bolagets
verksamhet. Det gäller såväl negativa effekter när
det gäller publikens intresse för att gå på matcher
som sponsorers intresse för att stödja verksamhe-
ten. Dessa individer förstör också i hög grad klub-
bens offentliga rykte. 

Tillsammans med AIK Fotboll och Djurgården
Fotboll och Fryshuset fortsätter samhällsengage-
manget som tidigare. Hammarby Fotboll AB samar-
betar tillsammans med AIK Fotboll och Djurgården
Fotboll samt politiker och myndigheter som t ex
Polisen för att vända trenden med oroligheter kring
och på våra arenor i samband med matcher.

Stor utveckling sker inom talangutveckling i
Hammarby IF Fotbollförening vilket är av största
vikt för att Hammarby Fotboll AB skall kunna
internrekrytera så kallade egna spelare i den
omfattning som krävs för att kunna behålla en lokal
profil på representationslaget, och dels finns det
stora förhoppningar om att i framtiden kunna bedri-
va all sportlig verksamhet på ett och samma ställe
vilket kommer att bidra till att utvecklingen av
verksamheten från A till A, d v s. från Akademi till
A-lag kan ge stora framtida framgångar.

Hammarby Fotboll Merchandise AB. Försäljningen i
dotterbolaget stannade på drygt 7 msek, en för-
sämring i jämförelse med 2008. HFMAB redovisar
en förlust om knappt 300 000 kronor. Hammarby
Fotboll Merchandise AB har under året haft fyra 
heltidsanställda. StockholmsDerby AB är den butik
som AIK Fotboll och DIF Fotboll äger en tredjedel
av tillsammans med Hammarby Fotboll Merchan-
dise AB. Butiken är HFMAB:s enskilt viktigaste
återförsäljare. Under året har diskussioner förts 
tillsammans med de övriga klubbarna angående en
förändring i klubbarnas andelar i Derbybutiken.
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Personal
Marknadsorganisationen bestod under verksam-
hetsåret av marknadschef, två projektledare/säljare,
en biljettansvarig/evenemangsansvarig 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 hem-
sidan, 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 fr.o.m. tidig höst fram till
den allsvenska premiären. 

Privata säsongskortsförsäljningen minskade med
ca drygt 1000 kort och totalt var det tillsammans
med sponsor-, förbunds- och ungdomsfotbollskort
drygt 6 000 säsongskort. Biljettintäkterna minska-
de med knappt 2 msek i jämförelse med 2008. 

Koncernens totala marknadsintäkter består av
sponsorintäkter, TV-ersättning samt merchandise
försäljning och det har uppgått till 39 msek kronor.
Det är minskning med 3,5 kronor jämfört med före-
gående år. Förklaring till bortfallet är bl.a dåliga
sportsliga resultat samt oroligheter i samband med
ett flertal matcher.

Hammarby Fotboll Merchandise AB står för knappt
7 msek av de totala marknadsintäkterna vilket är
en minskning 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 företagssto-
lar, har Hammarby under året haft ca 190 företag i
avtal, något mindre än 2008. 

Allsvenskan och publiksnitt
Publiksnitt, hemma 10.381 åskådare per match
(totalt 155.717 personer)
Publiksnitt, borta 9.301 åskådare per match
(totalt 141.010 personer)
Publiksnitt Söderstadion 8.895  åskådare per match.
Hemmasnittet minskade med 763 personer.
Hemmasnittet på Söderstadion minskade med

1.190 personer. Den främsta anledningen är det
svaga sportsliga resultatet. 

De tre stockholmslagen har fortsatt att via
Stockholms Fotbollförbund erbjuda S:t Erikcuplag
rabatterade biljetter.

Arrangemang
Matchorganisationen har på sedvanligt sätt anpas-
sat sig efter de krav som den så kallade
Elitevenemangsmanualen föreskrider. 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 och 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 även ordningsvakter på bortamatcher.

Utbildningar
Kontinuerliga möten och utbildningar för personal
inom samtliga ansvarsområden kopplat till
Arrangemang har genomförts. Merparten av dessa
möten och utbildningar hålls med Svenska Fotboll-
förbundet och Svensk Elitfotboll som arrangör. 

Övrigt
Hammarby Fotboll AB fortsätter att utveckla 
samarbetet med UNICEF där vi nu genom 
samarbetet uppnått 348 världsföräldrar vilket 
genererar 418 tkr till UNICEF varje år. Det mot
svarar 623 000 påsar vätskeersättning.

Information 2009 
Informationsorganisationen bestod under verksam-
hetsåret av en informationschef och en webbredak-
tör. Informationsavdelningen ansvarar för hammar-
byfotboll.se. Klubbens webbsida har en genomsnitt
om 97.000 besökare i veckan. 
Nyarena.se har haft ca 2.000 besökare per vecka.
HTV hade drygt 100.000 besökare under 2009 och
mobilsajten 75.000. 

Marknad: minskade intäkter
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Den 14 december togs det sista stora beslutet om
byggandet av Stockholmsarenan, det vill säga den
arena i Globenområdet som ska bli Hammarbys nya
hemvist. Genomförandebeslutet togs av Stockholms
stads fullmäktige och är det sista ekonomiska god-
kännandet av arenaprojektet. 20 års enträget lobby-
ingarbete för att ge Hammarby en modern arena har
därmed gett resultat.

Verksamhetsårets två första kvartal innebar för
Hammarbys del i stadens arbete med nya arenan
deltagande i ett par så kallade
Produktbestämningsgrupper. Hammarby var repre-
senterat i grupperna Säkerhet och Verksamhets-
gruppen där den senare gruppen hade det mest
omfattande arbetet. 

Verksamhetsgruppen (och sju andra Produktbest-
ämningsgrupper) hade till ansvar att komma med
rekommendationer, krav och önskemål gällande
arenans utformning och framtida innehåll och funk-
tioner – baserat utifrån Stockholm stads så kallade
Inriktningsbeslut taget i fullmäktige den 8/9 2008: 

Prioritering av arenans utformning 
ska göras utifrån:

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

Hammarby hade även under våren ett antal samtal
med sin egen referensgrupp i arenaprojektet.
Mycket av synpunkterna klubben och dess refe-
rensgrupp med supportrar och sponsorer hade med
in i projektet, baserades på arbete internt i klubben
ända från 2001. Ett arbete som intensifierades
under hösten 2008 och som bland annat givit att
följande grundkrav och önskemål från klubben har
skjutits in i projektorganisationen under
Stockholmsarenan AB:

• En arena i ett etage
• Ståplatssektion i svenska tävlingsmatcher
• Logers placering som inte stör publiken
Intensiva samtal med arkitekterna White från
Stockholm och Arup Sport från London fördes under
våren direkt med Hammarby och deltagare från
dess referensgrupp gällande arenarummets 
utformning.

Problematiken med en 30 000 arena på en trång
tomt visar sig omöjliggöra en hel arena i ett etage
(under tidigt höst gavs idén till Hammarby om ett
etage på Södra kortsidan vilket referensgruppen
bestämt sade nej till).

Klubbens önskemål om ståplatssektionens place-
ring gick in projektet i början av året och hela arbe-
tet i Förfrågningsunderlaget gjordes utifrån önskad
placering av Hammarbys publik på en ståplatssek-
tion på nedre etage längs halva långsidan mot
Slakthusområdet in i kurvan och ut på halva kort-
sidan norrut.

Logernas placering har diskuterats djupt med arki-
tekter, projektkontor och driftoperatör Stockholm
Globe Arenas. I projekteringsritningarna som togs
fram till Förfrågningsunderlaget hölls placering lite
öppet men med önskat minimiantal. Öppet så tillvida
att placering kommer ske någonstans på det brutna
etaget.

Förfrågningsunderlaget
Produktbestämningsgruppernas arbete samman-
ställt till Förfrågningsunderlaget var meningen att
det skulle gå ut på offentligt anbud 16 april.
Veckan innan skickades dock underlaget till en
byggkalkylator för intern kontroll och det visade sig
då att den interna byggkalkylen hamnade drygt 
300 msek över budget fastställd av Stockholm stad.

De projekteringsritningarna som arkitekterna arbe-
tat fram fick nu på en dryg månad ritas om och 3
juni gick så till slut Förfrågningsunderlaget ut och
där anbuden skulle inkommit i september.

För att justera projekteringsritningarna ned till nivå
med fastställd budget, gjorde arkitekterna ett stort
ingrepp som visade sig påverka arenarummets
utformning. Två våningsplan togs helt enkelt bort
vilket reducerade materialåtgång – och kostnader. 

Problemet nu blev att omarbetningen av projekte-
ringsritningarna efter att hållit på med dem i åtta
månader, gav att arenarummet gick från ett undre
etage om 18 000 åskådare och ett övre på 12 000
till två lika etage om 15 000 åskådare.
Omritningen blev Hammarby inte informerade om
och klubben var heller inte speciellt nöjda med
ingreppet när fakta presenterades i juni.
Dock var projekteringsritningarna i Förfrågnings-

Nya arenan: 
Genomförandebeslut har tagits!
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underlaget just ett underlag för byggentreprenörer
att räkna på och när väl byggentreprenör blev
utsedd vinnare i upphandlingen i september, skulle
arbetet med arenarummets utformning fortsatta.

Byggentreprenör vald
Tre stycken anbud från byggentreprenörer inkom i
september. Peab Sverige AB utsågs till vinnare vil-
ket direkt överklagades av en svensk konkurrent.
Hela projektet stannar av då projektkontoret av
upphandlingstekniska skäl inte äger rätt att fort-
sätta som tänkt.

Länsrätten avslog till slut konkurrentens överkla-
gan och i november kan så Stockholmsarenan AB och
Peab Sverige AB börja planera för byggprojektet på
allvar. Bland annat sätts en helt ny projektorganisa-
tion upp där Hammarby hamnar i en grupp med det
nygamla namnet. 

Verksamhetsgruppen vilket i praktiken är den
grupp där ankarhyresgästerna och driftoperatören
till beställaren (projekteringsbolaget
Stockholmsarenan AB) ska ange hur och vad som
önskas fastställas i slutliga byggritningar.
Verksamhetsgruppen har bland annat i uppgift att
arbeta vidare arenarummets utformning men det
arbetet sköts över årsskiftet vilket ger att Verk-
samhetsberättelsen 2010 får berätta om utfallet.

Efter att Peabs anbud vunnit laga kraft återstod
ändå ett formellt beslut i Stadshuset för att påbörja
planeringen inför bygget av arenan:

Genomförandebeslutet
Det sista stora beslutet för att få arenaprojektet i
hamn, var det så kallade Genomförandebeslutet
som till slut togs av Stockholm stads fullmäktige
den 14 december.
Genomförandebeslutet var det sista ekonomiska
godkännandet av arenaprojektet och efter 20 års
enträget lobbyingarbete av ideella, anställda och
styrelseledamöter fick Hammarby det beslut som
gav klubben den karta att rita sin framtida verk-
samhet utifrån.

Information till medlemmar, supportrar 
och sponsorer
Under verksamhetsåret har alla Hammarby informe-
rat sina intressenter (medlemmar, supportrar och
sponsorer) genom följande huvudkanaler:

• www.nyarena.se – Hammarby Fotboll 
officiella arenasajt
• http://www.nyarena.se/web/Blogg.aspx -
”Arenabloggen” – fortlöpande rapportering i arena-
projektet
• Medlemsmöten: årsmöte samt två informations-
möten
• Interna kanaler: möten, telefon, mejl, nyhetsbrev
etc.
• Möten i diverse interna referensgrupper 
(supportrar, säkerhet, media, sport, sponsorer)

Patric Ljungström
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A-laget: Mörkt år och nedflyttning

A-lagets säsong blev den sämsta på mycket länge.
Av de 30 allsvenska matcherna vann Hammarby
bara sex och i näst sista omgången stod det klart
att laget skulle få lämna serien efter tolv år i följd
på den högsta nivån.

De ljusa stunderna för Hammarby Fotboll var lätt-
räknade 2009. Efter en instabil vårsäsong gick det
ännu tyngre på planen efter serieuppehållet i juni.
Hammarbys problem att ta segrar på bortaplan på
senare år fortsatte, och denna säsong mäktade
laget heller inte med att dra fördel av att spela på
Söderstadion. Hammarby kom sist i allsvenskan
2009 och åkte därmed ur landets högsta serie.
I Svenska Cupen blev det tidigt uttåg efter förlust
mot Mjällby IF i fjärde omgången.

Uppladdningen inför allsvenskan 2009 såg ut på lik-
nande sätt som på senare år med intensiva förbere-
delser på försäsongen, inklusive träningsläger i Los
Angeles och strax före seriestart på Cypern. 

Den allsvenska säsongen inledde Bajen med att
spela 1-1 mot guldtippade Elfsborg på bortaplan,
men den första segern kom först i fjärde omgången
i derbyt mot Djurgården. Till denna säsong hade trä-
narstaben jobbat med att stabilisera defensiven,
men det stod tidigt klart att det stora problemet för
Hammarby denna säsong låg i offensiven och i oför-
mågan att göra mål. Mot slutet av vårsäsongen
lyckades ett Hammarby i stort poängbehov ta två
1-0-segrar, och Hammarby inledde höstsäsongen
med seger och till synes större självförtroende i
spelet. Det blev dock endast ytterligare två segrar
under återstoden av allsvenskan. Ett tränarbyte där
Tony Gustavsson ersattes av Thom Åhlund i slutet
av augusti hjälpte inte för att vända de negativa
resultaten. I den näst sista omgången betydde för-
lusten mot Trelleborgs FF på borplan att det alls-
venska kontraktet var bortom räddning. Hammarby
kom alltså sist i allsvenskan 2009.

Deltagandet i Svenska Cupen. Hammarby klev in i
cupen i den tredje omgången, och redan där var
man illa ute i mötet med Åtvidabergs FF. Det kräv-
des förlängning för att säkra avancemanget i en
match som slutade 3-2 till Hammarby. I efterföljan-
de omgång blev det möte med ännu ett superettan-
lag, Mjällby AIF, men där blev det alltså förlust.
Resultatet skrevs till 4-2.

Spelarförsäljningar under 2009. Paulinho Guará och
Erkan Zengin hade lånats ut till koreanska Busan

I’Park respektive turkiska Besiktas hösten 2008.
2009 valde båda klubbarna att utnyttja köpoptio-
nen som fanns i låneavtalen. Under sommaren sål-
des Louay Chanko till danska Ålborg och Charlie
Davies till franska FC Sochaux. Kort före sommar-
transferfönstret stängdes gick Hammarbys lagkap-
ten Mikkel Jensen till Brommapojkarna.

Spelarrekryteringar under 2009. Inför säsongen
gjorde Hammarby klart med Igor Armas från molda-
viska FC Zimbru. Monday James lånades in under
vårsäsongen från Bayelsa United i Nigeria, en över-
gång som sedan blev permanent. Under sommaren
anslöt Andreas Dahl från FC Nordsjaelland och
Patrik Gerrbrand återvände efter fyra år i England
och Norge. Hammarby tecknade också kontrakt
med Linus Hallenius från GIF Sundsvall samt
Vladica Zlojutro från Huskvarna FF.
Dessutom lånades de offensiva brasilianska spelar-
na Claudio da Silva och Rafael Magalhaes in.

Spelare som slutat i Hammarby Fotboll. Claudio da
Silva och Rafael Magalhaes återvände till Brasilien
efter säsongen. 
Kristoffer Björklunds kontrakt gick ut liksom Haris
Laitinens. Hammarby Fotboll önskar båda spelare
lycka till med fotbollskarriärerna och tackar för
insatserna i Bajen. Ett särskilt tack till Haris för
dina nära tio år i Hammarby.

Hammarby var representerat i olika landslag under
2009. Charlie Davies spelade VM-kval samt
Confederations Cup för USA. Emil Johansson var
ordinarie i det svenska U21-landslag som gjorde
succé i EM-turneringen i Sverige. Igor Armas spela-
de VM-kval för Moldaviens landslag. I P90-landsla-
get spelade Simon Helg och Marcus Törnstrand
EM-kval.
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Hammarby Talang FF: 
Suveräna seriesegrare och 
Division 1-spel 2010

HTFF tog med råge hem seriesegern i Division 2
Södra Svealand. Insatserna på planen var impone-
rande och avslutningen var magnifik. 2009 var ett
år, när Hammarbys talangsatsning nådde det delmål
som klubben strävat efter. Spel i Division 1 betyder
ännu bättre utbildning för de unga spelarna.

Efter den lyckosamma säsongen 2008 förstod man
tidigt att 2009 skulle bli ett ännu bättre år för
Hammarby Talang FF. Truppen var från tidig försä-
songsträning komplett och ett år äldre och bättre.
Under vårens träningsmatcher radades vinsterna
upp mot kvalificerat motstånd. HTFF tog sedan
med råge hem seriesegern i Division 2 Södra
Svealand. Insatserna på planen var imponerande
och avslutningen var magnifik. Talangerna visade
under spelåret ökad mognad och stabilitet i spelet
och med det kom framgången.
2009 var ett år, när Hammarbys talangsatsning gav
den utdelning och delmål, som klubben strävat
efter. Hammarby Talang FF står i nuläget inför sin
största utmaning någonsin. Spel i Division 1 bety-
der bättre utbildning för de unga spelarna. Det blir
matcher mot bättre motståndare än tidigare, vilket
på kort och lång sikt ger betydande värdefulla erfa-
renheter och rutin.

Försäsongsträningen inleddes 7 januari och tränar-
duon Roger Franzén och Matts Jonsson kunde
mönstra en helt komplett trupp – för första gången
i föreningens korta historia. Träningskvalitén för-
bättrades väsentligt och konkurrensen om platser-
na blev omedelbart större. Det var ingen hemlighet
att laget siktade på serieseger efter föregående års
tredjeplats. Och detta sammantaget gav genast
resultat under vårens försäsongsmatcher. Av de
spelade 14 matcherna blev det hela elva vinster. En
match slutade oavgjort och endast två matcher för-
lorades. I Svenska Cupen fick HTFF spela tre
omgångar, innan Väsby United från superettan blev
för svåra. Omgången innan besegrade talanglaget
ett annat lag från superettan då Vasalunds IF slogs
tillbaka med 3-1. För andra gången fick HTFF åka
på ett uppskattat veckolångt träningsläger till var-
mare klimat, denna gång till Empuriabrava i
Spanien. Det var under försäsongen som grunden
lades till det stundande framgångsrika seriespelet.
Laget nötte in betydligt fler spelvarianter än tidigare

för att höja lägstanivån och att bättre kunna hante-
ra lag med defensiv spelidé.   

Serieinledningen innebar två möten mot nykom-
lingslag i Division 2 Södra Svealand. Talanglaget
fick kämpa hårt för att besegra både Värmdö IF och
Köping FF. Den något krampaktiga seriestarten
fortsatte sedan mot Enskede IK, 1-1, innan HTFF
gick igång på alla cylindrar. På de fyra nästkom-
mande matcherna blev det full pott mot i ordning:
Panellinios IF, Eskilstuna City, Älvsjö AIK och
Nyköpings BIS med imponerande 16-3 i målskill-
nad. Efter den närmast obligatoriska dippen mot FC
Gute borta, var det full gas igen. Spånga IS och de
båda huvudkonkurrenterna om seriesegern
Akropolis IF och Värmbols FC fick alla tre kamma
noll mot HTFF innan serien vände.
HTFF gick till sommaruppehållet som serieledare
med fem poäng före Värmbols FC och den impone-
rande målskillnaden 33-13 på 11 matcher. Den sta-
bila grunden i defensiven gav laget trygghet och
anfallsspelet förbättrades betydligt i och med att
den offensiva spelidén slagit rot ordentligt i laget.
Det hade utvecklats fler alternativ för att komma
till avslut, vilket också gav utdelning.

Sommaruppehållet ägnades åt ett kort träningslä-
ger på hemmaplan. En träningsmatch spelades mot
Skiljebo SK med vinst för HTFF. Höstsäsongen
inleddes med returmatch mot Värmbols FC.
Matchen fick en snöplig avslutning. Några sekun-
ders ouppmärksamhet i sista spelminuten avgjorde
matchen till Värmbols fördel. Efter en riktig viljese-
ger mot Akropolis IF borta, kom sedan en mindre
bra period på tre matcher. Utdelningen blev då
endast två poäng och ett Värmbol i toppform över-
tog serieledningen.   

Sedan vände det – inte helt oväntat. HTFF fick till-
baka det framgångsrika grundspelet från vårsä-
songen och i de sex återstående matcherna var det
ingen diskussion om vilket lag, som var hetast i
slutspurten av serien. 

Med fyra omgångar kvar att spela var det någon i
trion Hammarby TFF, Värmbols FC och Akropolis IF,
som skulle ro hem seriesegern. Värmbol och
Akropolis kroknade allteftersom, medan talangla-
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gets avslutning var magnifik.  Först 5-0 mot Älvsjö
AIK, sedan 3-1 mot Eskilstuna City, 6-0 mot
Panellinios IF, 3-1 mot Enskede IK, 1-0 mot ett
kämpande Köping FF och slutligen 3-1 i avslut-
ningsmatchen borta mot formstarka Värmdö IF.
HTFF hade läst på läxan ordentligt från förra
säsongen, då laget blev avhängt från serieseger i
de avslutande matcherna. 

Seriesegrande Hammarby Talang FF fick ihop 51
poäng – 13 fler än året innan. Framåt gjordes 59
mål – 11 fler än året innan, vilket också var bäst i
serien. Laget släppte bara in 22 mål, vilket var
några mål färre än säsongen innan. Den fortsatt
stabila försvarsinsatsen var en mycket stor förkla-
ring till årets framgång. Just försvarsinsatsen gav
utrymme och trygghet till ett starkt offensiv spel-
mönster. Placeringen gav HTFF även detta år en
plats i Svenska Cupen 2010.  

Chefstränare för andra året var Roger Franzén, som
med assisterande tränaren Matts Jonsson nu kan
ståta med en serieseger och en tredjeplats under
sitt samarbete med HTFF i Division 2. Tränarduon
har stor del av årets framgång genom ett för spelar-
na metodiskt, målmedvetet och tryggt arbete. Som
målvaktstränare dubblerade Mikael Olsson i
Hammarbys A-lag och Hammarby TFF. Stefan
Sunesson alternerade med Jessica Fredriksson som
naprapater. Materialdelen hanterades av Börje
Lundberg. Som Team manager fungerade Peter
Thunell i både A-laget och HTFF.
Det finns nu ett tydligt kvitto på framgång med
satsningen på att talangfulla ungdomsspelare steg-
vis matchas upp mot spel i allt högre Divisioner. 

Vandringen från Division 4, som började 2002, är nu
framme i Division 1. Med enbart talangfulla ung-
domsspelare har gradvis spelarkvalitén ökat mar-
kant. Som resultat har allt fler talanger fått chan-
sen i Hammarbys A-lag och allsvenskt spel. Utbytet
mellan spelare från juniorleden till HTFF och från
HTFF till A-laget med gemensamma träningstillfäl-
len och matcher understryker återigen att uppläg-
getmed talangutveckling från de egna leden är 
helt riktig satsning. De yngre och mindre erfarna
spelarna kommer betydligt närmare miljön i ett alls-
venskt lag och får en mängd viktiga erfarenheter.
Ökat självförtroende, positiv återmatning och att få
utvecklas i kvalificerad hög fotbollsmiljö är i det
sammanhanget viktiga utvecklande bitar.

Framtiden för Hammarbys satsning på talangfulla
spelare är mycket ljus. Förutom HTFF:s serieseger i
Division 2, visade juniorlaget och pojklaget framföt-
terna ordentligt. Juniorerna gick hela vägen fram
till spel i JSM-final och pojklagets seger i Pojk-SM
visar tydligt att återväxten är av högsta klass.
Konkurrensen har på så sätt ökat markant och i
och med HTFF:s framgångar sporras yngre spelare. 

Som brukligt flyttades ett antal spelare upp från
juniortruppen till HTFF. Till säsongen 2009 lyftes
fyra lovande juniorer upp till HTFF. Två spelare från
andra föreningar valde också sin utveckling i
Hammarbys färger. I landslagsammanhang har
HTFF haft deltagande av två spelare under 2009.
Marcus Törnstand i P19 landslaget och Erik
Figueroa i P18 fick förtroendet att representera det
grönvita inslaget i svenska landslagsfärger.
Målvakten Johannes Hopf fick debutera i allsvens-
kan i Hammarbys A-lag och valdes dessutom till
bäste målvakt i Division 2-serierna.

HTFF fick också för första gången se en tidigare
spelare gå som utlandsproffs till en större utländsk
liga. Erkan Zengin är en spelare, som gått den
långa vägen i Hammarby. Erkan gick till den turkis-
ka storklubben Besiktas. Han spelade i HTFF
säsongen 2002, innan han flyttades upp till A-laget.

HTFF har levererat en lång rad spelare till
Hammarbys A-lag under åren. Senast i raden var
Sebastian Bojassén, som lyftes upp till A-laget efter
att HTFF avslutat säsongen. Genom gapet mellan
juniorfotboll och A-laget fyller HTFF en utomordent-
lig funktion genom att låta de mest lovande talang-
erna utvecklas med seniorfotboll, nu på högre nivå
än någonsin. Dessutom är talangsatsningen ett
utmärkt skylfönster och ger ett starkt utvecklingsal-
ternativ för talangfulla spelare från andra föreningar.
Därtill lockar våra junior- och pojklags framgångar
under 2009 andra spelare att vidareutvecklas inom
Hammarbys fotbollsverksamhet.    

Hammarby 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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Juniorlaget/Tipselit: 
Seger i Juniorallsvenskan 
och 2:a i SM 

Juniorlaget gjorde en mycket bra säsong. I junio-
rallsvenskan Elit Norra vann laget serien med god
marginal före Vasalund. I slutspelet gick laget
sedan till final efter att ha besegrat Eskilstuna City,
AIK och Vasalund. I finalen på Kanalplan förlorade
sedan laget mot Elfsborg med siffrorna 0-6.

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 2009 av 25
spelare, en spelare född 1990, tolv spelare födda
1991, nio spelare födda 1992 samt tre spelare
födda 1993.

Under vinterhalvåret bedrevs träning såväl inom-
som utomhus. Inomhusfotboll spelades i huvudsak i
december och fotbollsträning utomhus på Torvalla
IP:s uppvärmda konstgräsplan under januari,
februari och mars, blandat med fysträning på Årsta
IP. I april övergick två träningar i veckan till
Hammarby IP och två träningar i veckan bedrevs på
Torvalla IP. Styrketräning ingick två gånger i veck-
an i samband med bollpassen.

Utmärkta resultat i inomhusfotbollens tävlingar där
laget deltog i tre turneringar, samtliga seniorturne-
ringar. Slutspel nåddes i samtliga tre tävlingar. I
Nike Five Cup gick laget till slutspel men blev
utslagna i Eriksdalshallen av IK Frej i kvartsfinal.
Kvalificerade sig därmed till futsal-SM där bland
andra HTFFs seriekollega Värmbols FC besegrades
i kvartsfinalspelet. Vid semifinalspelet i Storfors i
Värmland blev dock Sköllersta IF för svåra. 

I Haninge Open, som spelas i Torvallahallen, gick
laget också till kvartsfinal men där satte div 3-
laget Tyresö FF stopp för vidare avancemang.
Juniorerna deltog också i Spånga Night Open, som
spelades på Spångahallens 7-mannaplan. Återigen
till slutspel men utslagna i semifinalen efter straff-
sparksdrama mot Spångas A-lag.

Utomhussäsongens träningsmatcher startade
redan i slutet på februari. Nio träningsmatcher spe-

lades innan seriestart, mot både juniorlag och
seniorlag från olika div 3-serier. Sju vinster och två
förluster noterades.

I juli åkte truppen till inbjudningsturneringen Jet-09
i Hamar i Norge. Här var laget bara ett mål från att
gå till slutspel. Spelade fyra matcher, besegrade
Lilleströms SK, Fredrikstads FF och danska FC
Nordsjaelland, förlust mot Odd Grenland.

För första gången på över tio år vann laget
Juniorallsvenskan Elit Norra efter att ha förlorat
endast tre av 22 matcher. Gick sedan till final i
junior-SM efter att ha besegrat i tur och ordning:
Eskilstuna City, AIK och Vasalunds IF. Men i finalen
om SM-bucklan på Hammarby IP blev IF Elfsborg för
svåra. 

Hammarby kunde dock stoltsera med att försvara
JDM-titeln från 2008. Nu besegrades Väsby United
på Vilundavallen med 3-0 i finalen.

Följande spelare ingick i juniortruppen: Enis Al-
Guwary, Arnes Aljic, Filip Almström, Kevin
Angleborn, Aldin Dibranin, Andreas Eriksson,
Fredrik Forsberg, Pa-Modou Fubaray (våren), Alexis
Gonzalez, Johan Gustavsson, Mats Gustavsson,
Jesper Hjälm, Baris Kececi, Sebastian Leon, Dario
Ljuboje, Lukas Lönne-gren, Lamine Nekrouf,
Nicholas Netteryd, Calle Olsson, Eduardo Ringman
(våren), Luca Sciacca (hösten), Zalif Sener, Anas
Taba, Max Trygg och Robin Wallin.

Flera spelare med junioråldern inne spelade i HTFF,
Marcus Törnstrand, Aleksandar Tomevski,
Alejandro Nunez, Bover Gültekin och Erik Figueroa.
Två spelare i truppen blev uttagna till landslags-
samlingar, Kevin Angleborn och Luca Sciacca.

I TipsElittruppens ledarstab ingick under året
Carlos Banda,  Bosse Müller och Enrico Ostojic
samt målvaktstränaren Mikael Ohlin och på skade-
sidan fanns Calle Klingborg till hands.               

Bosse Müller
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Fakta/statistik 2009

Hammarbys 
A-lagsspelare 2009

Målvakter:
Rami Shaaban, Kristoffer Björklund, 
Johannes Hopf 

Försvarare:
Igor Armas, Patrik Gerrbrand (från Fredrikstad FK
under sommaren), Monday James, Emil Johansson,
David Johansson, José Monteiro de Macedo,
Christian Traoré, Marcus Törnstrand

Mittfältare:
Louay Chanko (till Aalborg BK under sommaren),
Andreas Dahl (från FC Nordsjaelland under somma-
ren), Carlos Gaete Moggia, Simon Helg, Mikkel
Jensen (till IF Bromma-
pojkarna under sommaren), Haris Laitinen, Maic
Sema, Claudio da Silva (kom på lån under somma-
ren), Fredrik Söderström, Vladica Zlojutro (från
Huskvarna FF under sommaren)

Anfallare:
Sebastian Castro-Tello, Charlie Davies (till FC Sochaux
under sommaren), Linus Hallenius (från GIF Sundsvall
under sommaren), Christer Gustafsson (på låneavtal
med HTFF under våren. Tillbaka i HTFF under somma-
ren), Nathan Paulse, Freddy Söderberg, Rafael Leandro
Magahaes (kom på lån under sommaren).

Tränare:
Tony Gustavsson (arbetsbefriades efter omgång
21), Thom Åhlund (tillfällig ersättare för Tony
Gustavsson)

Assisterande tränare: Andreas Pettersson

Fystränare: Janne Mian

Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson

Materialförvaltare: Dan Wallin

Sjukgymnast, rehabansvarig: Mikael Klotz

Naprapat: Stefan Sunesson

Videoanalytiker: Christoffer Bernspång

Resultat 2009
Allsvenska matcher

4/4 IF Elfsborg-Hammarby 1-1 (0-1)
Emil Johansson
Publik: 11 775 (Borås Arena)

12/4 Hammarby-Gefle IF 1-2 (1-1)
Charlie Davies
Publik: 12 251 (Söderstadion)

16/4 Helsingborgs IF-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: 10 130 (Olympia)

20/4 Hammarby-Djurgården 3-1 (1-1)
Emil Johansson, Charlie Davies, Fredrik Söderström
Publik: 16 238 (Råsunda)

23/4 Hammarby-IFK Göteborg 0-1 (0-0)
Publik: 10 011 (Söderstadion)

29/4 GAIS-Hammarby 2-2 (1-1)
Nathan Paulse, Sebastian Castro-Tello
Publik: 4 567 (Gamla Ullevi)

6/5 Hammarby-Kalmar FF 1-4 (0-1)
Charlie Davies
Publik: 8 538 (Söderstadion)

11/5 Örebro SK-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: 8 987 (Behrn Arena)

17/5 Hammarby-Malmö FF 1-0 (0-0)
Charlie Davies
Publik: 9 340 (Söderstadion)

20/5 IF Brommapojkarna-Hammarby 0-1 (0-0)
Louay Chanko. 
Publik: 4834 (Grimsta IP)

23/5 Hammarby-Halmstads BK 0-0
Publik: 8110 (Söderstadion)

28/5 AIK-Hammarby 1-0 (1-0)
Publik: 22 973 (Råsunda)

4/7 Hammarby-Trelleborgs FF 2-1 (1-0)
Freddy Söderberg, Patrik Gerrbrand
Publik: 9 293 (Söderstadion)

16/7 BK Häcken-Hammarby 2-0 (0-0)
Publik: 10 465 (Nya Ullevi)

20/7 Hammarby-Örgryte IS 0-1 (0-1)
Publik: 10 336 (Söderstadion)

27/7 Örgryte IS-Hammarby 0-0 
Publik: 4 686 (Gamla Ullevi)
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3/8 Hammarby-Helsingborgs IF 1-2 (0-1)
Andreas Dahl. Publik: 9 949 (Söderstadion)

9/8 Djurgårdens IF-Hammarby 0-1 (0-1)
Självmål. Publik: 15 774 (Råsunda)

15/8 Hammarby-Elfsborgs IF 2-3 (1-2)
Andreas Dahl, Rafael Magalhaes 
Publik: 8 379 (Söderstadion)

24/8 Gefle IF-Hammarby 1-0 (1-0)
Publik: 6 837 (Strömvallen)

30/8 Kalmar FF-Hammarby 3-0 (3-0)
Publik: 6 551 (Fredrikskans)

13/9 Hammarby-Örebro SK 0-1 (0-0)
Publik: 9 745 (Söderstadion)

20/9 IFK Göteborg-Hammarby 2-0 (2-0)
Publik: 13 785 (Gamla Ullevi)

23/9 Hammarby-GAIS 1-2 (0-1)
Patrik Gerrbrand. Publik: 8 120 (Söderstadion)

27/9 Malmö FF-Hammarby 3-1 (1-0)
Simon Helg. Publik: 12 187 (Swedbank Stadion)

4/10 Hammarby-IF Brommapojkarna 1-0 (1-0)
Simon Helg. Publik: 7 360 (Söderstadion)

19/10 Halmstads BK-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: 4 324 (Örjans Vall)

25/10 Hammarby-AIK 1-2 (0-1)
Simon Helg. Publik: 23 884 (Råsunda)

28/10 Trelleborgs FF-Hammarby 4-2 (1-1)
Patrik Gerrbrand, Simon Helg
Publik: 2 538 (Vångavallen)

1/11 Hammarby-BK Häcken 0-1 (0-0)
Publik: 4 133 (Söderstadion)

Matcher i Svenska cupen

25/4 omg 3: Åtvidabergs FF-Hammarby 2-3
efter förlängning. Full tid 1-1 (0-0)
Nathan Paulse, Charlie Davies 2
Publik: 2 089 (Kopparvallen)

13/5 omg 4: Mjällby AIF-Hammarby 4-2 (3-0)
Charlie Davies, Louay Chanko
Publik: 3 453 (Strandvallen)

Dessa spelade matcherna i Svenska cupen:

Målvakter: 
Kristoffer Björklund 1, Rami Shaaban 1

Försvarare:
Emil Johansson 2, José Monteiro 2, Christian
Traoré 1, David Johansson 1, Igor Armas 1, Monday
James 1

Mittfältare: 
Louay Chanko 2, Mikkel Jensen 2, Carlos Gaete
Moggia 1, Simon Helg 1, Haris Laitinen 1, Maic
Sema 1, Fredrik Söderström 1

Anfallare:
Charlie Davies 2, Sebastian Castro-Tello 2, Freddy
Söderberg 2, Nathan Paulse 2

Tabell Hammarby Fotboll Allsvenskan 2009

Lag  S  V  O  F  GM-IM  D  P  

AIK 30 18 7 5 36-20 16 61 
IFK Göteborg 30 17 6 7 53-24 29 57 
IF Elfsborg 30 15 10 5 43-34 9 55 
Kalmar FF 30 14 8 8 53-39 14 50 
BK Häcken 30 13 9 8 43-30 13 48 
Örebro 30 12 9 9 33-32 1 45 
Malmö FF 30 11 10 9 40-25 15 43 
Helsingborgs IF 30 13 4 13 39-39 0 43 
Trelleborgs FF 30 11 8 11 41-34 7 41 
Gefle IF FF 30 10 9 11 28-38 -10 39 
GAIS 30 8 11 11 41-38 3 35 
IF Brommapojkarna 30 9 7 14 32-46 -14 34 
Halmstads BK 30 8 8 14 29-43 -14 32 
Djurgården 30 8 5 17 24-49 -25 29 
Örgryte 30 6 7 17 27-49 -22 25 
Hammarby 30 6 4 20 22-44 -22 22
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Tabell och resultat Hammarby TFF 2009

Lag S V O F GM-IM D P

Hammarby TFF 22 16 3 3 59-22 37 51
Värmbols FC 22 14 4 4 46-21 25 46
Akropolis IF 22 11 5 6 44-33 11 38
Värmdö IF 22 10 7 5 53-37 16 37
FC Gute 22 9 6 7 40-34 6 33
Enskede IK 22 8 7 7 30-29 1 31
Eskilstuna City FK 22 7 6 9 40-40 0 27
Köping FF 22 7 5 10 39-40 -1 26
Nyköpings BIS 22 7 5 10 31-40 -9 26
Älvsjö AIK FF 22 6 5 11 32-55 -23 23
Spånga IS FK 22 4 9 9 35-50 -15 21
Panellinios IF 22 1 2 19 16-64 -48 5

Hammarby TFF:s matcher i
div 2 Södra Svealand:

18/4 HTFF-Värmdö IF 2-1 (0-0)
Robin Arestav, Valentino Pidré. Publik: 250

25/4 Köping FF-HTFF 1-2 (1-2)
Robin Arestav, Isak Dahlin. Publik: 656

1/5 HTFF-Enskede IK 1-1 (0-0). Publik: iu

10/5 Panellinios IF-HTFF 0-5 (0-4)
Christer Gustafsson, Robin Arestav, Sebastian
Bojassén, Valentino Pidré, självmål. Publik: 210

19/5 HTFF-Eskilstuna City FK 4-0 (1-0)
Christer Gustafsson, Max Forsberg, Nicklas
Gustafsson, Valentino Pidré. Publik: 180

24/5 Älvsjö AIK-HTFF 2-4 (0-2)
Fadi Malke, Robin Arestav 2, Christer Gustafsson.
Publik: 380

30/5 HTFF-Nyköpings BIS 3-1 (2-0)
Robin Arestav, Christer Gustafsson, Fadi Malke.
Publik: 195

7/6 FC Gute-HTFF 3-0 (0-0). Publik: 305

13/6 HTFF-Spånga IS 6-1 (3-0)
Christer Gustafsson, Mauro Saez Jarpa, Max
Forsberg 2, Nicklas Gustafsson, Valentino Pidré.
Publik: 240

17/6 HTFF-Akropolis IF 2-1 (1-1)
Sebastian Bojassén, Christer Gustafsson
Publik: 734

22/6 Värmbols FC-HTFF 2-4 (0-4)
Fadi Malke, Nicklas Gustafsson, Christer
Gustafsson, Max Forsberg. Publik: 1 538

25/7 HTFF-Värmbols FC 1-2 (0-0)
Leo Costa-Eriksson. Publik: 564

2/8 Akropolis IF-HTFF 1-2 (1-1)
Christer Gustafsson, Marcus Törnstrand
Publik: 541

8/8 Spånga IS-HTFF 1-1
Robin Arestav. Publik: 225

16/8 HTFF-FC Gute 0-0. Publik: 175

23/8 Nyköpings BIS-HTFF 2-1 (0-1)
Valentino Pidré. Publik: 452

29/8 HTFF-Älvsjö AIK 5-0 (3-0)
Fadi Malke 2, Christer Gustafsson 2, Ivan
Tedengren. Publik: 150

7/9 Eskilstuna City FK-HTFF 1-3 (0-3)
Christer Gustafsson, Fadi Malke 2. Publik: 538

12/9 HTFF-Panellinios IF 6-0
Mauro Saez Jarpa, Fadi Malke 2, Erik Figueroa,
Christer Gustafsson, självmål. Publik: 250
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Tabell och resultat Juniorallsvenskan Elit Norra 2009

Lag S V O F GM-IM D P

Hammarby 22 16 3 3 57-20 37 51
Vasalunds IF 22 14 2 6 52-30 22 44
IF Brommapojkarna 22 12 3 7 52-36 16 39
Västerås SK FK 22 10 3 9 47-47 0 33
AIK 22 10 2 10 37-36 1 32
Djurgården 22 9 5 8 34-36 -2 32
Åtvidabergs FF 22 10 1 11 50-42 8 31
IFK Norrköping FK 22 8 4 10 39-33 6 28
Enskede IK 22 8 4 10 40-38 2 28
Gefle IF FF 22 8 4 10 45-56 -11 28
Assyriska FF 22 5 2 15 26-53 -27 17
IFK Eskilstuna 22 5 1 16 28-80 -52 16

cher) och Årsta IP (en match).
I publikligan för div 2 Södra Svealand blev HTFF
sjua fyra med snittet 320 åskådare. (Värmbols FC
var klart bäst med ett publiksnitt på 804). Det
publika intresset för HTFF ökade därmed jämfört
med 2008. Säsongen innan hade HTFF ett publik-
snitt på 295 åskådare.

18/9 Enskede IK-HTFF 1-3 (1-1)
Max Christer Gustafsson, Nicklas Gustafsson, Fadi
Malke. Publik: 344

28/9 HTFF-Köping FF 1-0 (1-0)
Valentino Pidré. Publik: 470

4/10 Värmdö IF-HTFF 1-3 (0-2)
Fadi Malke 2, Christer Gustafsson. Publik: 278

Hemmamatcherna spelades på tre olika arenor:
Söderstadion (sju matcher), Kanalplan (tre mat-

18/4 Västerås SK FK-Hammarby 2-4

25/4 Hammarby-IFK Norrköping 3-0

3/5 Vasalunds IF-Hammarby 0-0

9/5 Hammarby-Assyriska FF 4-1

17/5 Enskede IK-Hammarby 0-3

21/5 Hammarby-Djurgården 3-1

24/5 IFK Eskilstuna-Hammarby 3-2

31/5 Hammarby-Åtvidabergs FF 4-0

6/6 Gefle IF-Hammarby 2-3

13/6 Hammarby-AIK 1-2

18/6 IF Brommapojkarna-Hammarby 3-3

28/7 Hammarby-IFK Eskilstuna 6-0

4/8 Djurgården-Hammarby 1-1

8/8 Hammarby-IF Brommapojkarna 2-1

12/8 AIK-Hammarby 0-2

12/8 Hammarby-Gefle IF 2-0

22/8 Åtvidabergs FF-Hammarby 0-3

30/8 Hammarby-Enskede IK 3-1

5/9 Assyriska FF-Hammarby 0-3

12/9 Hammarby-Vasalunds IF 3-2

19/9 IFK Norrköping-Hammarby 0-2

27/9 Hammarby-Västerås SK 0-1

JSM-slutspel:

3/10, åttondelsfinal: Hammarby-Eskilstuna City FK

2-1 (Kanalplan)

17/10, kvartsfinal: Hammarby-AIK 7-6 (efter straf-

far. 2-2 vid full tid) (Kanalplan)

26/10, semifinal: Hammarby-Vasalunds IF 2-0

(Kanalplan)

31/10, final: Hammarby-IF Elfsborg 0-6 (Kanalplan)
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Tabell och resultat Pojkallsvenskan Södra Svealand 2009

Lag S V O F GM-IM D P

Hammarby IF FF 16 14 1 1 66-15 51 43
Djurgården 16 10 3 3 32-10 22 33
IFK Norrköping FK 16 10 2 4 67-21 46 32
BK Kenty 16 7 4 5 24-31 -7 25
Sköndals IK 16 6 3 7 29-26 3 21
Älvsjö AIK FF 16 6 3 7 34-34 0 21
Spårvägens FF 16 6 0 10 21-29 -8 18
Dagsbergs IF 16 3 2 11 15-59 -44 11
Nyköpings BIS 16 0 2 14 15-78 -63 2
Enskede IK Utgått

18/4 Hammarby-Nyköpings BIS 7-0

25/4 Sköndals IK-Hammarby 0-0

2/5 Hammarby-Dagsbergs IF 8-0

10/5 Älvsjö AIK-Hammarby 3-4

27/6 Hammarby-BK Kenty 7-2

31/5 IFK Norrköping-Hammarby 1-2

3/6 Djurgården-Hammarby 2-0

7/6 Hammarby-Spårvägens FF 1-0

16/6 Nyköpings BIS-Hammarby 1-6

21/6 Hammarby-Sköndals IK 3-0

5/8 Dagsbergs IF-Hammarby 1-7

8/8 Hammarby-Älvsjö AIK 7-2

23/8 BK Kenty-Hammarby 1-2

6/9 Hammarby-Djurgården 2-1

12/9 Spårvägens FF-Hammarby 1-4

20/9 Hammarby-IFK Norrköping 6-0

PSM-slutspel

27/9 åttondelsfinal: Hammarby-Triangelns IK 5-1

(Kanalplan)

10/10 kvartsfinal: AIK-Hammarby 1-2

(Skytteholms IP)

17/10 semifinal: Hammarby-Malmö FF 2-0

(Kanalplan)

24/10 final: Hammarby-Helsingborgs IF 1-0

(Kanalplan)

Publikstatistik
Medan publiksnittet i Allsvenskan ökade något
under 2009 sjönk det för Hammarby. Hemmasnittet
landade på 10 381 åskådare vilket är en minskning
med 763 åskådare jämfört med föregående år. De
sportsliga motgångarna är förstås en betydande
orsak till detta, och tappet gjorde också att
Hammarby halkade ner en placering i publikligan,
från tredje till fjärde plats. I sammanhanget ska
också nämnas att Malmö FF och IFK Göteborg 
(där IFK Göteborg gick om Hammarby i publikligan)
som ökade sina publiksnitt fick nya arenor till
säsongen 2009.
Det totala publiksnittet i Allsvenskan ökade från 
7 787 åskådare till 7 952 – en försiktig ökning på

165 åskådare. Alltjämnt är det en betydligt lägre
nivå jämfört med 2007 – sista året innan
Allsvenskan utökades med två lag – då det totala
publiksnittet i serien låg på 10 158.

Hammarby behöll dock placering som tredje populä-
raste bortalag i serien, men i den totala publikligan
(hemma/borta) halkade Hammarby ner från andra
till fjärde plats.

Totalt såg 1 908 539 personer allsvensk fotboll
under 2009 vilket är nära 40 000 fler än under
2008.

Publikstatistik och utmärkelser 2009
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Publikligan 2009 (publiksnitt hemma)

1. AIK 17 436
2. Malmö FF 14 815
3. IFK Göteborg 13 813
4. Hammarby 10 381
5. IF Elfsborg 9 719
6. Helsingborgs IF 9 470
7. Djurgården 9 435
8. Örebro 7 886
9. GAIS 5 687
10. Kalmar FF 5 311
11. Halmstads BK 5 012
12. Örgryte IS 4 939
13. Gefle IF 4 314
14. BK Häcken 3 179
15. Trelleborgs FF 2 992
16. IF Brommapojkarna 2 860

Totalt snitt i serien: 7 952

Hammarbys högsta publiksiffra för året noterades i
derbyt mot AIK som lockade 23 884 åskådare. På
Söderstadion var det hemmapremiären mot Gefle IF
som drog flest åskådare, 12 251 betalande såg den
matchen.

Hemmaderbyt mot Djurgården blev även detta år en
besvikelse sett till publiksiffran. 16 238 kom till
Råsunda för att se matchen. Den sämsta hemma-
siffran noterades föga överraskande på sista hem-
mamatchen. 4 133 åskådare kom till Söderstadion
för att se ett redan nedflyttningsklart Hammarby.

Endast fem av Hammarbys 15 hemmamatcher drog
fler än 10 000 åskådare.

Årets Bajenspelare 
Redaktionen för hammarbyfotboll.se nominerade
sex kandidater till ”Årets Bajenspelare” – Igor
Armas, Andreas Dahl, Charlie Davies, Simon Helg,
Emil Johansson och Christian Traoré. Besökarna
fick sedan rösta via sms för att utse vinnaren. 2009
års Bajenspelare blev Igor Armas som fick 34 pro-
cent av rösterna. Bakom honom var det hård strid
om andraplatsen där Emil Johansson fick 24 pro-
cent av rösterna och Simon Helg 23,5 procent.

Årets mål
Emil Johanssons 1-0-mål mot Elfsborg i seriepre-
miären utsågs till Årets mål i Allsvenskan. I en 
telefonomröstning på Fotbollsgalan var det Emils
jätteskott från 30 meter rakt upp krysset som fick
flest röster, och Emil fick ta emot utmärkelsen av
nytillträdde förbundskaptenen Erik Hamrén.

Hellapriset
I samband med att Mikael Hellström avslutade kar-
riären som spelare i Hammarby inrättades Hellas

Lojalitetsfond. Hammarby Fotboll AB bidrog med en
startplåt på 50 000 kr och bidrag har även 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 före-
slå 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
2009 delades priset ut till HTFF:s Jimmy
Johansson.

Familjebostäders stipendium
Sponsorn Familjebostäder delar årligen ut ett sti-
pendium till en ungdomsspelare vardera inom flick-
och pojkfotbollen som är förtjänt av stöd och upp-
märksamhet. På pojksidan tillföll stipendiet denna
gång Adrian Engdahl, målvakt P94. 

Intersportpriset
Sponsorn Intersport inrättade under 2008 ett pris
som ska gå till en ungdomsspelare som utmärkt sig
som en bra lagkamrat. Priset gick delades inte ut
under 2009.
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Vill du jobba ideellt för Bajen?
Anmäl ditt intresse på mail
jobba@hammarbyfotboll.se så hör vi av oss snart! 
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