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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 14 mars 2013

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

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.

13. Övriga frågor.
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När man ser tillbaka på 2012 så finns det mycket 
positivt att lyfta fram. Saker som lätt hamnar i 
skymundan av det faktum att vi inte lyckades ta oss 
tillbaka till Allsvenskan.

Föreningen fortsatte att utvecklas på ett bra sätt. Det har 
möjliggjorts tack vare en mycket bra ledarstab med 
föreningschefen Peter Kleve i centrum. Det måste också med 
tydlighet sägas att framgångarna inte hade varit möjliga att nå 
utan alla duktiga ledare som lägger ner ett otroligt jobb på våra 
ungdomar. Vi i styrelsen har tyckt att man varje år ska lyfta fram 
någon av dessa ledare och kommer därför att inrätta ett 
stipendium (eller pris) där vi utser ”Årets ledare”. Den av oss i 
styrelsen som jobbar mest med våra ungdomsledare är Orvar 
”Ovve” Andersson och då har vi valt att kalla detta stipendium 
för ”Ovves ledarstipendie”. Planen är att det ska delas ut under 
2013 för första gången.

I Föreningen Svensk Elitfotbolls (SEF:s) ranking av akademier i 
landet hamnar Hammarby på sjunde plats. Inte dåligt men vi vill 
mer! Dessutom har vi lyckats flytta fram våra positioner på 
ungdomssidan utan att äventyra föreningens ekonomi. Tvärtom 
ser det om möjligt ännu bättre ut nu än tidigare både när det 
gäller den ekonomiska situationen och det sportsliga.

Under året togs beslut om att flytta medlemsregisterhanteringen 
från Hammarby IF:s alliansförening. Vi gjorde inte den här 
flytten främst av ekonomiska skäl utan för att det skapar 
förutsättningar att ge en bättre service till er medlemmar.

En viktig komponent i att utveckla Hammarby är att uppgradera 
vår anläggning i Årsta. Under våren 2013 kommer vi att anlägga 
en konstgräsplan där, med förhoppningen att den ska kunna tas i 
bruk under sommaren. Konstgräsplanen är finansierad främst av 
Stockholm Stad och till en del av RF (Riksidrottsförbundet). Vi 
har också långt framskridna planer på att bygga ett nytt större 
klubbhus som förutom A-lagsverksamheten också ska rymma 
våra kanslier och delar av ungdomsverksamheten. 

Vi önskar få ut mer av vårt U21-lag och samarbetet med Boo FF 
(Nacka FF) Av det skälet har vi nu gjort en förändring i 
arbetsuppgifterna för den som ska ansvara för detta arbete. I 
samband med dessa förändringar har vi också anställt Mikael 
Hjelmberg som bland annat kommer att ansvara för att coacha 
U21-laget.

Då det gäller lite mer övergripande sportsliga frågor, 
inkluderande sådant som hur vi på ett effektivare sätt kan lotsa 
våra ungdomar upp till A-laget, har vi inrättat ett sportråd. 
Sportrådets roll ska vara rådgivande.  I sportrådet ingår 
A-lagstränarna Gregg Berhalter och Carlos Banda, sportchefen 
Gustaf Grauers, elitlagens talangchef Johan Lager, Jens 
Gustafson från föreningsstyrelsen, Chris Klein från AB-styrelsen 
samt Tommy Boustedt och Thomas Dennerby. 

Arbetet med att få Hammarby Fotboll AB:s ekonomi i balans 
fortgår enligt plan. I budgeten för 2013 är målsättningen att vi 
ska nå ett nollresultat eller kanske ett litet överskott. När vi 
pratar om en ekonomi i balans menar vi ett resultat före 
eventuella spelarförsäljningar. Vi tycker fortfarande att det är 
viktigt att utveckla spelare så att de blir attraktiva för andra 
klubbar och kan säljas på marknaden. Det är viktigt både för 
spelaren och för Hammarbys ekonomi. Vi får bara inte komma i 
ett läge där vi måste sälja en spelare för att klara ekonomin. Det 
skapar otrygghet för organisationen och gör sannolikt också att 
vi får ut ett sämre pris för spelaren.

Av ekonomiska skäl togs beslutet att avveckla vår egen 
souvenirbutik och lägga merchandiseförsäljningen på sportkedjan 
Intersport. Ett avtal är tecknat med Intersport som sträcker sig 
över tre år. Vi kommer under den här perioden att göra en 
utvärdering av hur det fungerar och då är det ju inte minst 
viktigt att vi får medlemmarnas syn på detta.

För vårt A-lag blev det till slut en fjärdeplats i Superettan, något 
vi inte kan vara nöjda med. Förra året skrev jag att vår ekonomi 
inte tillåter några spektakulära värvningar. Under våren och 
sommaren ändrades delvis förutsättningarna då vi fick 
välkommet kapitaltillskott från SGA och Peab. Vi tog ett beslut 
att redan vid sommaren transferfönster utnyttja detta extra 
utrymme till att göra några viktiga värvningar. Primärt var det 
för att bygga oss starka inför säsongen 2013. Vi har nu en stabil 
sportslig organisation, en bra spelartrupp och ett jävlar anamma 
som ska leda oss till Allsvenskan 2014!

Flytten till vår nya arena känns spännande och samtidigt 
utmanande. Utmanande såtillvida att våra matcher i så stor 
utsträckning bygger på ett samspel mellan laget och våra 
supportrar. Vi bara måste få in den rätta atmosfären och känslan 
in i vår nya borg. Tillsammans kan vi göra det.

Föreningsstyrelsen har under några år jobbat hårt med att ta en 
mer aktiv roll i hur Hammarby Fotboll AB drivs. Självklart kan 
tyckas när vi är röstmässigt största ägare. Transparensen mellan 
Hammarby Fotboll AB och föreningen är nu god och 
ambitionen är att ge er medlemmar så mycket information som 
möjligt. Vi gör det genom att lägga ut styrelseprotokollen på vår 
hemsida. Henrik Kindlunds VD-brev, Love Gustafssons löpande 
information på hammarbyfotboll.se och de informationsmöten vi 
bjuder in till är andra sätt vi använder oss av. Informationen kan 
säkert förbättras men vi tycker ändå att vi kommit en bit på väg. 
En viktig pusselbit här är också Jakob ”Jabbe” Uddeholts roll 
som ny SLO (Supporter Liaison Officer). Den här funktionen var 
lite oklar när den inrättades men har blivit en klar framgång som 
säkert kommer att utvecklas vidare under året.

Kom ihåg – Tillsammans är vi Hammarby. 
Kent Hertzell

Ordföranden     

Ett bra år – trots allt
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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+1 ledamöter

A-trupp
HTFF
J-lag

Hammarby Fotboll
Merchandise AB

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
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)

5–18 år

9.00–16.00

1 200 aktiva
300 ledare

Övriga investerare

Hammarby IF Fotbollförening äger 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. 
Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.
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Supporterbutik
Numera samarbetar Hammarby Fotboll med Intersport gällande merchandiseverksamheten. 
Huvudbutik är Intersport Skrapan på Götgatan. Större sortiment finns även i Intersport 
Sergelgatan, Intersport Drottninggatan och Intersport Sickla Köpcentrum. Vidare finns 
bajenprylar i Intersportbutikerna i Farsta, Huddinge, Haninge, Värmdö och liljeholmen.

E-shop: http://hammarbyfotboll.jetshop.se

matchbutiken på Söderstadion är belägen i Västra läktaren med ingång från arenagången. 
matchbutiken öppnar 2 timmar innan avspark samt öppen en timme efter slutsignalen. Kredit- 
och kontokort accepteras.

U21
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Styrelsens sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2012

Styrelse
Kent Hertzell, ordförande 
orvar andersson 
Patrik Niklasson 
Jonas Strimling  
Jens Gustafson  
richard von yxkull  
maria Östberg Svanelind

Suppleanter
Peter Granström  
berndt Forsberg
 
Revisorer
Jörgen Sandell  
Peter Ek  

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11
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 2011 valdes tommy Seidefors (ordf), 
Henrik Kindlund och Kent Granqvist.
Henrik Kindlund avgick sedan ur valberedningen i 
och med anställningen i Hammarby Fotboll.

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, föreningschef     
Jakob Uddeholt, SLO (Supporter Liaison Officer)
Johan lager, sportchef akademin
Jesper Sporre, sportchef Utvecklingsblocket   
Daniel Engström, sportchef Knatteblocket

Hammarby Fotboll AB 2012

Styrelse
Kent Hertzell*, ordförande
Jens Gustafson*, fr.o.m. 120328
martin Nilsson, fr.o.m. 120130
lars Nilsson*
Ninna Engberg
Chris Klein
richard von yxkull*
Paul Samuels

* HIF IF FF:s representanter i styrelsen. 

Suppleanter
Jörgen Willgård, fr.o.m. 120829

Kontor
Verkställande direktör fr.o.m. 120715 Henrik Kindlund

Sport
Sportchef Gustaf Grauers

Ekonomi
Ekonomichef louise Grunder
redovisningsansvarig Sabina Karlsson

Marknad
tf marknadschef Patric ljungström
Projektledare Kefa Eriksson
Projektledare mats Åberg

Evenemangs- och säkerhetsansvarig Göran rickmer
bevakningssamordnare Patrik Gröndal

Information
redaktör love Gustafsson
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Hammarby är den klubb i Stockholm 
som stärkt och ökat sin ungdoms-
verksamhet mest de sista tre åren. 
Mellan 2002-2010 hade vi runt 65-
75 lag anmälda till S:t Erikscupen 
varje år. På tre år har nu ungdoms-
fotbollen fördubblat verksamheten. 
2010 hade vi 74 lag anmälda lag, 
inför 2013 har vi nu anmält 144 lag. 
Och kvalitén i verksamheten blir bara 
högre och högre. 

Satsning på breddfotbollen
Det som gör att Hammarbys ungdomsfot-
boll är så mycket större och starkare idag 
är en stark organisation och en tydlig sats-
ning på breddfotbollen. Det är svårt att se 
någon klubb som satsar så mycket på sin 
breddverksamhet som vi gör i Hammarby. 
Vi har tre sportchefer som enbart jobbar 
med breddverksamheten, varav två är hel-
tidsanställda. 
Sportcheferna finns ute på planerna bland 
lagen nästan 365 dagar om året, där de 
stöttar och utbildar de 350 ideella ledarna 
mitt ute i verksamheten.
Ansvarsfördelningen ser ut så här:

John Fransson  P14-P18 
Jesper Sporre  P8-P13 
Daniel Engström  P5-P7 

Plantskolan
En stark bidragande orsakat till fram-
gången på ungdomssidan är Plantskolan 
som har skapat ett starkt samarbete mel-
lan akademin och breddfotbollen (ut-
vecklingsblocket). Vi ser Plantskolan som 
ett utbildningsforum för våra spelare och 
ledare. Samtliga breddspelare 8-12 år er-
bjuds träna med våra akademiinstruktö-
rer i Plantskolan en gång i veckan. Utöver 
detta så är även Plantskolan ansvarig för 

att utbilda våra tränare för 8-12 års-lagen. 
Det är väldigt roligt att se att våra akade-
miinstruktörer brinner så för breddfotbol-
len att de utöver sin egen verksamhet fem-
sex dagar i veckan, går ner på planen en 

vardagkväll i veckan till och tränar våra 
breddspelare. Tack vare Plantskolan så får 
akademiinstruktörerna möjlighet att bidra 
starkt till utvecklingen även av breddspe-
larna och tränarna, vilket i längden stärker 
båda akademin och vårt A-lag. 
Under 2012 genomförde Plantskolan sitt 
andra verksamhetsår och det blev succé 
igen. Verksamheten är väldigt uppskattad.

Skolsamarbeten och Akademin
Även skolsamarbetena knyter ihop akade-
min och breddfotbollen, de skapar samhö-
righet och vi-känsla. I våra skolsamarbeten 
har vi totalt över 200 spelare från breddla-
gen, akademilagen och andra grannklub-
bar som tränas minst två gånger i veckan 
under skoltid.
Akademin har under året nått framgång 
på många sätt, i form av segrar, pokaler 
och massor med spelare i distriktslag och 
landslag. Men viktigast av allt är att spe-
larna utvecklas enormt, varje dag tar de 
nya steg mot vårt A-lag. Under året gjorde 
tre spelare från juniorerna debut i A-laget.    
 
Värdegrunden
Föreningens ungefär 350 ideellt arbetan-
de ledare jobbar dagligen stenhårt med 
att utveckla de omkring 1 200 barn och 
ungdomar som spelar fotboll i Hammarby 
idag. Tillsammans genomförde man över 
7 000 träningar och matcher under 2012. 
Ledarna jobbar inte bara med att utveckla 
fotbollspelare. I arbetet ingår även ett stort 
socialt engagemang – att hjälpa spelarna 
bli bra medmänniskor. En stor del av detta 
görs med hjälp av föreningens värdegrund 
som ledare och spelare var med och tog 
fram under 2012. Föreningen lägger oer-
hörd mycket vikt, tid och kraft för att för-
ankra värdegrunden ute hos alla spelare, 
ledare och föräldrar i lagen. Alla våra spe-
lare har skrivit på värdegrunden, den ligger 
väl synligt på alla lags hemsidor och ska tas 
upp på samtliga föräldramöten och i alla 
tränar- och ledarutbildningar.
Klubben har till och med tagit fram en 
egen kaptensbindel för alla lag, där klubb-
märket och värdegrunden är broderad. Ut-
över detta delas även ett årligt värdegrund-
pris (en statyett) ut i varje lag.

Peter Kleve

Ungdomsfotbollen 
Fördubblad verksamhet på tre år
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VäRdEGRUNdEN - TILLSAMMANS äR VI HAMMARBy
Vår värdegrund gäller alla som engagerar sig i Hammarby Fotboll. Från femåringen och 
dennes föräldrar till A-lagsspelare, ledare, anställda, ideellt arbetande volontärer och hela 
vägen upp i styrelserummet. Våra fem grundvärden ger stöd och balans åt både den enskilde 
spelaren och hela vår verksamhet från de första bollkontakterna i femårsåldern till det 
professionella livet i A-laget. Vår värdegrund bygger på Hammarby IF:s grundläggande 
värderingar.

Rötterna
Vi har vår mytomspunna historia med rötter djupt förankrade i vårt kära Bajenland. Vi går 
vår egen väg, på vårt eget sätt. Vi lever efter den grönvita kultur som kännetecknas av vår 
teknik, vår blick för spelet och den glimt i ögat som funnits i vår klubb i generationer.
Ambitionen
Då vi alltid gör vårt bästa, arbetar hårt och aldrig ger upp blir vi alltid vinnare. Även när 
resultaten inte går vår väg. I våra egna och våra supportrars ögon.
Gemenkapen
Vi välkomnar och stöttar alla som vill bidra till vår utveckling på eller utanför fotbollsplan. 
Ingen skall behöva känna sig utanför oavsett ålder, ambition, kunskap, talang, föräldrar, 
kön, födelseort, tro, funktionshinder, sexuell läggning eller andra olikheter.
Respekten
Ödmjuka i både med och motgång, mot allt och alla. Vi respekterar alltid motspelare, 
ledare, domare, publik och alla andra även om de har annan uppfattning än vi.  Vi är 
ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel. Inte under några 
omständigheter accepterar vi fusk, mobbing, övergrepp, alkohol eller droger.
Kärleken
Kärleken och glädjen är grunden för allt i vår verksamhet. Glädjen att vara tillsammans 
och utvecklas inom och genom fotbollen. Vi förespråkar teknisk fotboll då vi vet att den 
är stimulerande och utvecklar individen, vilket skapar passion och glädje. En glädje som 
föder kärlek; kärlek till vår fotboll, kärlek till vårt lag, kärlek till vår klubb. En kärlek som 
förenar oss.

Tillsammans är vi Hammarby
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Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet
för pojkar 5 -18 år. Föreningens intäkter har under 2012 uppgått till 8 914 tkr.
Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 663 tkr.

de största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):

 Budget Utfall

Ökade sektionsavgifter ……………………………………… 1 300 (1 365)
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till  
ökade sektionsavgifter.

Ökade medlemsavgifter ……………………………………………………………… 1 400 (1 636)
Årets medlemsantal på 7 813 st medlemmar innehöll  
fler seniormedlemskap än beräknat.

Ökade statliga bidrag …………………………………………… 800 (872)
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till fler  
aktiviteter och därmed ökat stöd genom statliga bidrag. 

Ökade kommunalt bidrag ……………………………………… 300 (341)
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till fler  
aktiviteter och där med ökat stöd genom kommunala bidrag. 

Ökade cupintäkter ……………………………………………………………………… 0 137)
Satsning på cuper gav nya intäkter under året

Minskade kostnader för planhyror …………………………………………… -854 (-698)
Dåligt väder har gjort att vissa utomhusträningar  
ställs in och planhyran krediteras

Ökad ränteintäkt ………………………………………………………………………… 50 (92)
Föreningens stabila ekonomi har gett  
högre räntor hos banken

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 5 267 tkr. 
med årets resultat på 663 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare.

Årets positiva resultat ger och har redan gett möjligheter till finansierade satsningar. Bland annat så har vi under 
2012 lagt konstgräs på Hammarby IP:s 5-mannaplan (Kanalplan). Ungdomsfotbollens största problem är bristen 
på konstgräsplaner och det är även i framtiden en högst prioriterad fråga för våra satsningar. Under 2013 så 
kommer bland annat en upprustning av Årsta IP att ske. 
med tanke på framtida investeringskostnader av anläggningar så har vi under 2012 jobbat hårt för att hålla nere 
kostnaderna, vilket har gett oss möjlighet att avsätta hela 500 tkr av årets positiva resultat till vår 
anläggningsfond. 

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

Peter Kleve 
Föreningschef 

Ekonomi HIF FF 2012
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Nicklas Lindqvist har gått hela vägen från pojklagsspel till A-laget i Hammarby. Foto: Andreas L Eriksson. 
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Under året har Elitblocket bytt namn 
till Akademi. det har varit ytterliga-
re ett bra år och fortfarande är det 
många som påpekar, såväl internt 
som externt, att Hammarbys ung-
domsverksamhet aldrig tidigare hållit 
så hög och jämn klass. Nedan följer 
en kort redovisning om det viktigaste 
som hänt under 2012.

SEF-certifiering: 
Under 2011 och 2012 så har SEF (Svensk 
Elitfotboll, som intresseorganisationen för 
fotbollsklubbarna i Allsvenskan och Supe-
rettan) certifierat samtliga allsvenska och 
superettan-klubbars förstalagsverksamhet 
från 8 års ålder. Hammarbys förstalags-
verksamhet blev för andra året i rad cer-
tifierad som fyrstjärnig SEF-Akademi. Nu 
tar vi sikte mot att få vår Akademi fem-
stjärnig!

U17:
Laget slutade på tredje plats i Pojkall-
svenskan Elit Mellersta. I slutspelet vän-
tade Brage borta i åttondelsfinalen. De 
besegrades efter stort besvär med 3-2 efter 
förlängning. I kvartsfinalen stundade ett 
derby mot Djurgården som vunnit serien. 
Kanske detta var lagets höjdpunkt för året 
då Djurgården fullkomligt krossades, och 
matchen vanns med hela 6-2. IF Elfsborg 
visade sig sedan vara för starka och vann 
klart med 4-1 i semifinalen. Sammantaget 
var det ett starkt år för U17 som bestod av 
många 16-åringar i startelvan. 

P97: 
Hammarby P97:1 var i början på året i 
Riga för att spela inbjudningsturneringen 
Riga Winter Cup. Många bra lag var med, 

till exempel några av de bästa från Stock-
holm, Finland, Holland, Lettland med 
flera länder. Hammarby stod lite överras-
kande som slutsegrare i denna tuffa turne-
ring före lag som Zenit S:t Petersburg, Ado 
den Haag, KäPä, FC Honka, AIK och IF 
Brommapojkarna.
I Tipselit Cup Jönköping i mars fick laget 
tufft motstånd men gjorde bra resultat mot 
några av de bästa svenska lagen: Hammar-
by IF-GAIS 3-1, Hammarby IF-Östers IF 
3-0, Hammarby IF-Kalmar FF 1-2 samt 
Hammarby IF-IF Elfsborg 4-1. 
Elite Hotell Cup i slutet av sommaren var 
ytterligare en inbjudningsturnering med 
bra lag. P97:orna  besegrade bland andra. 
IFK Göteborg men föll i semifinalen mot 
Helsingborgs IF som förstärkt laget med 
Henrik Larssons son Jordan.  
S:t Erikscupens slutspel på hösten skulle 
kröna året med en seger var tanken. Laget 
gick till final och gjorde där en strålande 
match där man var det bättre laget mot 
AIK. Hammarby var bara några minuter 
från seger när AIK kvitterade. Matchen 
gick till straffar där AIK var starkast. Allt 
som allt ändå ett fantastiskt bra år för laget.

P98:
Under året föll laget i semifinalen i Nike 
Premier Cup samt i kvartsfinalen i S:t Er-
ikscupen. Detta var något av en besvikelse 
då laget siktade högre än så. Detta kom-
penserades dock i det inofficiella SM för 
P14, Sverigecupen i Karlstad där man tog 
silver. Laget besegrade där i tur och ord-
ning i åttondelsfinalen IFK Haninge med 
3-1 efter straffar (0-0 i full tid), i kvartsfi-
nalen Örebro SK med 3-0 och i semifina-
len mot Landskrona Bois blev det samma 
siffror, 3-0. I en rafflande final föll sedan 

laget mot IF Brommapojkarna efter straf-
far, trots ledning med 1-0.

P99:
Under sommaren spelades den traditio-
nella 13-årscupen i Lomma som räknas 
som inofficiellt SM. Hammarby slutade på 
sjätte plats. Målsättningen var minst semi-
final så grabbarna var inte helt nöjda när 
de åkte hem. På hösten föll laget oturligt i 
semifinalen i S:t Erikscupen mot IF Brom-
mapojkarna efter straffsparksläggning i en 
match där Hammarby ledde med 1-0 men 
BP kvitterade sent.

P00:
Laget har haft en bra utveckling där höjd-
punkten resultatmässigt var fjärdeplatsen i 
Audi KB Cup i Köpenhamn. Startfältet be-
står varje år av de bästa svenska och danska 
lagen. Detta var en av de bästa placeringar 
ett Hammarbylag haft i turneringen.

P01:
I Minicupen Falkenberg som är Sveriges 
inofficiella SM för 11-åringar gjorde grab-
barna en fantastisk insats. Laget gick som 
tåget fram till final efter gruppspelssegern. 
I åttondelen slog man Stocksund med 8-0, 
kvartsfinalen besegrades Djurgården med 
5-0 och i semifinalen mot Helsingborg 
blev det 5-2. I finalen väntade AIK som 
backade hem och spelade på snabba om-
ställningar. Hammarby förde spelet och 
borde vunnit sett till antal målchanser. 
Men ibland vill det sig bara inte! Laget föll 
efter en spännande förlängning med 2-1.
 Inte nog med framgångarna ovan, i 
Panaxia Cup och Gothia Cup gick det 
ännu bättre. I AIK:s turnering Panaxia 
Cup (inbjudningscup) var man ofin nog 

Akademilagen P8-17
Fyrstjärnig akademi ska bli femstjärnig
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att besegra just AIK i semifinalen med 4-1. 
I finalen krossades sedan Malmö FF med 
hela 8-1. 
Gothia Cup är ju som bekant världens 
största ungdomsturnering. 2012 deltog 
över 100 lag i 11-års-klassen. Efter segrar 
mot bland andra IF Brommapojkarna och 
Helsingborg väntade tyska Segerberg i fi-
nalen på Ullevi. En bra genomförd match 
innebar seger med 4-2 och överlyckliga 
spelare. Under 2012 har Hammarbys P01 
visat att de var Sveriges bästa 11-årslag.

P02:
Turneringen som laget såg fram emot för 
året var såklart Halör Cup i skånska Höll-
viken, inofficiellt SM för 10-års lag. Fram 
till åttondelsfinalen var det inga problem.  
Där stod danska Lyngby BK för motstån-
det. Matchen gick till straffar där Ham-
marby drog det längsta strået. I kvartsfina-
len väntade sedan Athletic FC som genom 
hårt jobb och tur tog matchen till straffar. 
Dåliga straffar av Hammarby gjorde att 
AFC avancerade. Besvikna spelare och le-
dare hade hoppats på en annan utgång.

P03:
Även P03 deltog mot ett år äldre motstån-
dare i Halör Cup. Efter strålande spel vann 
laget sin grupp och kvalificerade sig till 
A-slutspel. I åttondelsfinalen föll man på 
straffar mot IF Brommapojkarnas P02:2.  
En fantastisk insats av laget.

P04:
Laget första år i Akademins regi har varit 
bra. Killarna har drillats i fotboll men ock-
så vant sig vid den ökade träningsmäng-
den. Under 2013 väntar lite tuffa utma-
ningar sportsligt.

Landslag:
Följande spelare har deltagit på samling-
ar med svenska landslaget under 2012. 
P15/97: Cesar Weilid samt Sebastian 
Ögren Hjerpebo.
P16/96: Viktor Nordin samt Oskar 
Williams.
P18/94: Nicklas Lindqvist, Marcus 
Lundberg, Sebastian Ludzik och 
Christoffer Hansebjer.
P19/93: Robin Tranberg.

distriktslag:
Följande spelare har deltagit på samlingar 
med Distriktslaget under 2012.
P14/98: Tolv spelare har deltagit på 
uttagningar under året.
P15/97: Tamer Teke, Pavle Skundric, 
Niklas Jansson, Cesar Weilid, Sebastian 
Ögren Hjerpebo, Alenga Masimango, 
Jannis Exusidis samt Rodi Tekes.
På Elitpojklägret representerade Cesar 
Weilid samt Sebastian Ögren Hjerpebo 
Hammarby IF.
Joel Scherman har deltagit med Söderman-
lands FF på Elitpojklägret.
P16/96: Viktor Nordin, Jesper Bolander, 
Markus Kettler-Pettersson, Peter Bor-
der, Victor Vera-Garcia, Oskar Williams, 
Felipe Carvajal, Gus Strömfelt, Sebastian 
Sjöberg, Felipe Carvajal,  Marcus Burman, 
Stig Fischer och Alex Simovski
P17/95: Christian Hildebrandt, Filip Brkic 
och Gordon Jordell, Gordon Jordell deltog 
i finalen för Stockholm i Cup Byggnads 
mot Örebro.

Skolsamarbeten:
Fredrika Bremergymnasierna i Haninge, 
Huddingegymnasiet och Gubbängsskolan 
är de skolor där Hammarby har etablerat 

ett samarbete och där några av Akademins 
instruktörer jobbar. 

Juniorer till A-laget:
Tre spelare från juniorerna flyttades upp 
under året och spelade matcher i Superett-
an med vårt A-lag. Dessa var Peter Micic 
-94, Chistoffer Hansebjer -94 samt Nicklas 
Lindquist -94. Ett tecken på att Akademi-
verksamheten kommer att få fram spelare 
till A-laget.

Tränare akademilagen 2012
Lag: Ansvarig tränare, Ass.tränare

 MV Tränare

U19 Magnus Österberg, Fouzi Benbouzid 

 Per Fahlström

U17 Jeppe Mauritzson, Jonas Kasper 

 Gustav Scheutz

P97:1 José Salomon, David Roufpanah

 Gustav Scheutz

P98:1 Peter Selin, Viktor Ekman   

 Gustav Scheutz

P99:1 Anders Wasserman, Marco Mazza Klemi 

 Gustav Scheutz

P00:1 Michael Eriksson, Fredrik Axonius   

 Leon Röse

P01:1 Mattias Ellhar, Charlie Lidholm   

 Leon Röse

P02:1 Mattias Ellhar, Chris Öhman Törnsten

P03:1 José Salomon, Peder Eriksson

P04:1 Sebastian Waldenström

Johan Lager
Sportchef Akademi



14 Hammarby Fotboll Verksamhetsberättelse 2012

Utvecklingsblocket
”Konturer av fotbollsspelare börjar bli tydligare …”

KnatteCupen har under året arrang-
erats i två upplagor. den första, som 
spelades under fyra dagar i samband 
med påskhelgen, samlade 92 delta-
gande lag i årskullarna 2003-2006. 
den andra upplagan, som arrangera-
des under fyra dagar uppdelat på två 
helger i oktober, hade 106 deltagan-
de lag i åldersklasserna 2004-2006. 
Turneringen genomfördes vid familje-
vänliga Hammarbyhöjdens bollplan.

Tyvärr var inte vädrets makter med oss un-
der påskcupen, utan de deltagande lagen 
bjöds på ett blandat senvinterväder med 
snöbyar och regnstänk. Under oktober-
upplagan var det normalt höstväder med 
blandat solsken och duggregn. Runt fot-
bollsplanen fanns det en mängd faciliteter 
för barnfamiljerna. Serveringen var öppen 
och grilloset låg som en väldoftande dim-
ma, hamburgarna var en storfavorit bland 

besökarna. Vår Bajenlandsbanderoll satt 
uppe strax innanför entrén och påminde 
besökarna om var de befann sig. 

KnatteCupen är cupen där alla är vinnare. 
Samtliga deltagande lag erhåller en egen 
pokal och spelarna varsin medalj och di-
plom. Prisutdelning för samtliga lag och 
deltagare äger rum då lagen spelat klart 
sina matcher för dagen. En tillställning 
i härlig eufori till tonerna av Champions 
League-hymnen! Prisutdelningen som av-
slutar dagen ger många barn och familje-
medlemmar en gemensam lycklig stund 
innan de åker hem. Inom varje enskild ål-
dersgrupp utdelas det åtråvärda Fair Play-
priset.

Avgörande för att utse en vinnare är upp-
trädandet hos lagets spelare, ledare och för-
äldragrupp.  I juryn ingår våra funktionä-
rer (domare och serveringspersonal). 

Fair Play-vinnare påsken 2012 blev: IF brom-
mapojkarna (2003), boo FF (2004), Katrine-
holms aIK (2005) och Örby IS (2006). Fair 
Play-vinnare i oktober 2012 blev: Sickla IF 
(2004), Stureby SK (2004), IFK Stocksund 
(2005), Värmdö IF (2005) och Örby IS (2006). 
 
I samband med KnatteCupen bjuds samt-
liga deltagande lags ledare gratis in till 
tränarutbildningen ”Hur vi leker och lär 
fotboll i Hammarby IF FF:s knatteverk-
samhet”. Totalt har det arrangerats fyra 
utbildningstillfällen där 62 ledare delta-
git. Utbildningen hålls av knattefotbollens 
sportchef Daniel Engström. 

Under april 2013 genomför vi en ny upp-
laga av KnatteCupen där vi kan ta emot 96 
deltagande lag. 

Daniel Engström
 Projektansvarig för KnatteCupen 

Trettioåtta träningsgrupper, vilket 
innebär cirka 600 spelare inom ål-
dersspannet 8 -18 år har under 2012 
representerat föreningens utveck-
lingsblock. Nästan alla träningsgrup-
per har under året haft två lag an-
mälda i S:t Erikscupen, vilket innebär 
att närmare 80 Hammarbylag under 
varje vecka spelat ”Sanktan” – från 
premiären i april till finaldagen i ok-
tober. 

För att denna verksamhet överhuvudtaget 
skall överleva så krävs ett stort engagemang 
från föräldrahåll. Under säsongen som gått 
har närmare etthundrasjuttio ideellt arbe-
tande tränare, ledare och administratörer 
gjort detta möjligt. I åtanke bör man även 
ha att det i många fall inte bara handlar 
om engagemang på hemmaplan utan att 
många av lagen även åker iväg på cuper, 
träningsläger och andra äventyr. 
Så vad gör då föreningen för dessa tränare 
och ledare? Vi försöker skapa möjligheter 
och bra miljö för föräldrar att arbeta i som 

ledare, så att de fungerar bra hela vägen 
– från de allra yngsta grupperna upp tills 
spelarna blir seniorer. Detta gör vi genom 
att erbjuda utbildning. 

Plantskolan är en plattform för att skapa 
dessa förutsättningar. I skolans regi har 
under det gångna året väl utvalda instruk-
törer, de flesta med koppling till vår Aka-
demi, utbildat både ledare och spelare. 
Detta har medfört att man mer och mer 
skönjer en bild av likartad träning för alla. 
Vilket lag man än tillhör så erbjuds man 
som spelare samma möjlighet till utveck-
ling. Konturerna av fotbollsspelare börjar 
bli tydligare!
Undertecknad som sedan augusti 2011 
på heltid ensam arbetat med utvecklings-
blockets verksamhet har från och med hös-
ten 2012 fått sällskap av John Fransson.  
John tog under hösten över det sportsliga 
ansvaret för 9- och 11-mannafotbollen, 
vilket innebär ännu en kvalitetssäkring av 
verksamheten. Exempelvis kan mer kraft 
läggas på fältarbetet (besök av träning och 

match) och vi kan få en tydligare överblick 
om träningsgrupperna följer föreningens 
riktlinjer och utbildningsplan med mera.

Några väldigt glädjande nyheter som kan 
rapporteras från det gångna året är att 
blocket lyckats rekrytera tre mycket er-
farna och väl utbildade tränare. Roberto 
Arrey, tidigare GIF Sundsvall, har tackat 
ja till huvudtränarrollen för nybildade 
P99:2. Krister Qvil (tidigare bland annat 
IFK Göteborg) har tillsammans med Åke 
Elingfors (tidigare i föreningens PA-stab) 
sedan i höst börjat arbetet med blockets 
flaggskepp, utvecklingslaget P16- P18. 

Förhoppningarna inför säsongen som gått 
har infriats, flera mål har nåtts och fram-
tiden ser än mer ljus ut. Detta tack vara 
ett hårt arbete av alla inblandade. Ett stort 
tack till alla som bidragit, men framför allt 
hatten av för spelare och ledare.

 Jeppe Sporre  
Sportchef  Utvecklingsblocket

KnatteCupen 2012
Härlig knattefotboll vid ett familjevänligt Hammarbyhöjden
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Hammarby IF FF:s knatteverksamhet 
har under 2012 innefattat pojkfotboll 
för 5-7 åringar. I knatteverksamheten 
deltar cirka 500 barn tillsammans 
med 120 aktiva och ideellt arbetan-
de ledare, som i huvudsak kommer 
från föräldraleden. Ledarna har rol-
ler som tränare och administratörer. 
 
Vi har nu genomfört andra året av vår ut-
bildningsplan som går under namnet Lek 
och Lär fotboll. Hammarby IF FF har som 
avsikt att utveckla samtliga fotbollsindivi-
der både fotbollsmässigt och socialt. Vårt 
uppdrag är att ge varje enskild spelare en 
bra fotbollsutbildning som ska vara både 
rolig och utvecklande. Uppdraget är också 
att vidareutveckla varje enskild ledare ge-
nom att ge dem kunskaper och erfarenhe-
ter inom området. Detta görs bland annat 
genom en stor mängd ledarutbildningar 
och andra träffar. Som regel genomför 
vi en intern ledarutbildning per månad, 
med undantag för juli och december. 
 
Träningsverksamheten har vid utomhus-

perioden (april-oktober) varit belägen vid 
Kanalplan (Hammarby IP), Hammarby-
höjdens BP och Kärrtorps IP. Under inom-
husperioden (november-mars) har den ägt 
rum i Eriksdalsskolan och i Björkhagens 
skola.

Inomhusperioden (november-mars)
Alla lag tränar inomhus vid ett tillfälle per 
vecka. Träningen bygger på många ”boll-
nudd”  per spelare, där de grundläggande 
fotbollsmomenten tränas såväl isolerat som 
funktionellt. Vi Leker och Lär fotboll un-
der organiserade former. I varje enskilt trä-
ningsmoment finns både syfte och instruk-
tion (det vill säga ”varför?” och ”hur?”). 

Utomhusperioden (april-oktober)
Vi har ett gemensamt träningsupplägg för 
samtliga knattelag där det ingår ett enskilt 
tema som tränas veckovis i en femveckors-
cykel. Detta för att ge spelaren möjligheten 
att prova på de grundläggande fotbollsmo-
menten (passning/mottagning, vändning-
ar, driva/finta/dribbla, en mot en-situatio-
ner och tillslag/skott).

- alla träningar inleds med övningar för 
bollkontroll-tvåfotsteknik.
 
- alla träningar har ett mellanblock: ”veck-
ans tema” (se ovan).
 
- alla träningar avslutas med smålagsspel 
med maximalt fyra spelare per lag. ”Veck-
ans tema” ingår även i smålagsspelet.
 
- alla spelare bör röra bollen mycket under 
träningspasset och vi rör bollen med båda 
fötterna. bollnuddandet ska alltid föregås 
av syfte och instruktion (det vill säga ”var-
för?” och ”hur?”)
 
- Vi undviker ”köbildninga” där spelarna 
tappar fokusering, vilket inte ger en bra 
fotbollsutvecklande miljö. Dessutom vill 
vi uppnå många bollnudd för den enskilde 
spelaren. Vi har därför fler övningsstationer 
med färre deltagare per station.
 
- Våra tränare skapar egna övningar med 
stöd utifrån vår övningsbank och utbild-
ningsplan.

Matcher 
5-åringarna som startar sin verksamhet un-
der april har inte ingått i matchverksamhe-
ten under året. 6-7-åringarna har deltagit 
i vår interna matchserie ”Bajenligan”, där 
syftet är att skapa gemenskap och positiv 
anda under fotbollsmässiga former. Match-
erna spelades under året vid Kärrtorps IP:s 
grusplan under lördagar och söndagar. 
I Bajenligan deltog totalt 36 Bajenlag, vilka 
i regel hade en match per vecka. Säsongen 
2013 deltar 48 Bajenlag i Bajenligan.
 
Målsättning  
– När spelaren är 7 år ska denne ge-
nom vår verksamhet ha färdigheter för 
en god bollkontroll med båda fötterna. 
– När spelaren är 7 år ska denne haft 
möjligheten att lära in de grundläggan-
de fotbollsmomenten från våra teman. 
Sammanfattningsvis bygger vi vidare 
och utvecklar verksamheten som är öppen  
för alla som vill vara med och lära sig 
fotboll under ledning av våra engagerade 
och duktiga ledare.  Under året har vi tagit  
emot cirka 250 nya spelare inom knattefot-
bollen.
 
Ledorden i verksamheten är:
KUl och UtVECKlaNDE!

Daniel Engström
Sportchef Knatteblocket 

Knatteverksamheten
lek och lär fotboll med Hammarby!
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Större delen av Hammarby fot-
boll drivs av ideellt arbetande trä-
nare och ledare som lägger en stor 
mängd tid på fotbollen varje år. Utan 
dem hade vi ingen verksamhet. det 
är därför av stor vikt för föreningen 
att skapa möjligheter och bra miljö 
för dessa volontärer. 

I våra lag finns en härlig blandning av spe-
lare. De flesta spelar fotboll för glädjen, 
gemenskapen och för att bästa kompisen 
gör det. En del har fotbollen som en ak-
tivitet för att få röra på sig och så har vi 
dem som verkligen brinner för sin fotboll. 
Hammarby har som mål att erbjuda fotboll 
för alla genom knatte-, utvecklings- och 
akademiverksamhet. Akademiverksamhe-
ten har under senaste åren lyckats rekry-
tera flera erkänt duktiga instruktörer som 
är välutbildade och har stor kunskap och 
erfarenhet. 

Så vad erbjuder då Plantskolan? 
Utöver ordinarie lagverksamhet får spelare 
här möjlighet till ett extra träningspass i 

veckan. Anmälda kommer självklart att 
fortsätta ha sitt ordinarie lag som hemvist, 
där man tränar och spelar match. Verk-
samheten bedrivs som skolterminerna är 
uppbyggda, har man skollov/lovdag är 
man även ledig från plantskolan. Vårter-
minen startar i mitten av april och sista 
passet ligger i mitten av oktober.

alla i åldern 8 – 12 år kan anmäla sig, men 
en viss kravbild förväntas av deltagare.

• Spelaren ska ha en fotbollsmässig upp-
fattningsförmåga som innebär att han kan 
tillgodogöra sig utbildningens höga tempo 
och utförandet av praktiska moment.

• Spelaren ska ha en inre drivkraft att hela 
tiden utvecklas och bli bättre, han ska dess-
utom vara en förebild och drivande kraft 
inom den egna lagverksamheten.

Syftet med Plantskolan är och har under 
2012 varit att så många som möjligt bland 
föreningens spelare och tränare skall få ta 
del av våra instruktörers expertkunskap. 
De instruktörer som jobbat med Plantsko-

lan under året har handplockats för ända-
målet och de flesta hör hemma i Akademin. 
Genom att Plantskolan inte bara erbjuder 
möjligheter för våra spelare, utan även an-
svarar för den interna utbildningen av våra 
5- och 7-manna tränare, är den ett viktigt 
forum för hela Hammarby Fotboll.
Under året har 17 träningspass ägt rum 
och 130 spelare har varit anmälda. Vid 
fem tillfällen har våra tränare fått praktisk 
utbildning i följande teman; rörelseteknik, 
bollbehandling, finter och vändningar, 
passningsteknik samt spelförståelse. I bör-
jan av året erbjöds dessutom tre tillfällen 
med teoretisk utbildning där ledarskap, 
pedagogik och utbildningsmodell stod på 
schemat och diskuterades. 51 tränare del-
tog, endast ett lag av 27 var inte represen-
terat.

Plantskolan: En kvalitetssäkring av hela 
Hammarbys fotbolls verksamhet.  

Jeppe Sporre 
Ansvarig för Plantskolan från och med 2013 

Plantskolan 
Plantskolan - här utbildas både spelare och ledare!
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Under året har skolsamarbeten bytt 
samlingsnamn och ytterligare en 
skola har gått in i samarbete med 
föreningen. Fredrika Bremergymna-
sierna i Haninge och Gubbängssko-
lan har kompletterats med Hudding-
egymnasiet.

Tidigare har Hammarby Akademin vart 
samlingsnamnet för föreningens skolsam-
arbeten. 
SEF-certifiering av klubbarnas förstalags-
verksamhet från 8 års ålder har gjort att 
man idag generellt benämner förstalags-
verksamheten i SEF-klubbarna för klub-
bens akademi (SEF=Föreningen Svensk 
Elitfotboll). För att ha en tydlighet i or-
ganisationen så har vi under året ändrat 
samlingsnamnet på våra skolsamarbe-
ten till just Hammarby Skolsamarbeten. 
Förstalagsverksamheten, som tidigare kall-
lats Elitblocket, heter numera Hammarby 
Akademin. 

Huddingegymnasiet
Inför höstterminen startade vi samarbetet 

med Huddingegymnasiet. Vårt samarbete 
är granskat och godkänt av SvFF vilket 
också innebär att det är ”NIU-godkänt”. 
NIU står för ”Nationellt godkända idrotts-
utbildningar” och betyder att skolan klarar 
den höga kravbilden som ställs på utbild-
ningen, framför allt när det gäller facilite-
ter, de teoretiska delarna och utbildnings-
nivå på instruktörerna. Målsättningen med 
NIU-verksamheten är att ungdomar ska 
kunna kombinera elitinriktad fotbollsut-
bildning med gymnasiestudier. Fotbollsut-
bildningen ska ha en tydlig elitfotbollska-
raktär där målsättningen är att uttagna 
elever på sikt ska kunna nå nationell elit.

Instruktörer på Huddingegymnasiet 
har varit Anders Wasserman och Gustav 
Scheutz (målvaktsinstruktör), de har tränat 
den första kullen på 14 elever födda 1996.

Fredrika Bremergymnasierna
Hammarby har i fler år samarbete med 
Fredrika Bremergymnasierna som även de 
är NIU- godkända av SvFF. På Fredrika 
har vi haft över 60 spelare under året och 

dessa tränas dagtid av instruktörerna Jeppe 
Mauritzson, Thom Åhlund och Gustav 
Scheutz. Dessa instruktörer jobbar hårt 
med den individuella utvecklingen av varje 
spelare men lägger även stor vikt vid den 
teoretiska utbildningen. 

Gubbängsskolan
I Gubbängsskolan har vi efter att Andreas 
Petterson slutade i somras fått in en ny in-
struktör, Charlie Lidholm, som även trä-
nar två av våra akademilag. Charlie har 
tillsammans med Kenneth ”Kenta” Ohls-
son fått riktig fart på fotbollsträningarna 
och trycket på fotbollspelare som vill gå på 
Gubbängsskolan bara ökar. Över 170 elev-
er har valt fotboll på schemat, de erbjuds 
två till tre pass i veckan på konstgräsplanen 
intill skolan under vår, sommar och höst. 
På vintern är de i Gubbängshallen. Tyngd-
punkten lägger även här på individuell tek-
nikträning. 

Peter Kleve

Hammarby Skolsamarbeten
Nytt samlingsnamn och ännu en skola med i samarbetet
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Vi i medlems- och marknadskom-
mittén har fokuserat på att dels 
kartlägga hur stort intresset är för 
Hammarby Fotboll, dels skapa bättre 
förutsättningar att förädla ett passivt 
intresse till ett aktivt engagemang. 

Ett aktivt engagemang kan vara allt från 
att spela i eller engagera sig som ledare i 
något av våra ungdomslag, vara medlem 
i föreningen, gå på en eller flera matcher, 
köpa Hammarbyprodukter, köpa säsongs-
kort eller vara sponsor till föreningen. Un-
dersökningarna vi gjort i samarbete med 
Hammarby Fotboll AB visar imponerande 
siffror:

• Närmare två miljoner såg Hammarbys 
matcher på tV4Sport, vilket gör våra 
matcher till de mest sedda tV-sända 
matcherna i allsvenskan, Superettan, Elit-
serien och Hockeyallsvenskan.

•Vår hemsida hammarbyfotboll.se hade 
närmare 700 000 unika besökare de 
senaste tolv månaderna. Över 40 000 har 
laddat ner vår app. 

•Ungefär 400 000 människor har Ham-
marby som favoritlag, vilket gör Hammarby 
till en av de fem mest populära fotbolls-
klubbarna i Sverige.

• Vi hade nästan 130 000 åskådare på 
Söderstadion och över 60 000 åskådare 
i bortamatcherna. Vårt hemmasnitt blev 
närmare 8 500, jämfört med under 2 500 
för Superettan som helhet.

• Undersökningarna befäster också Ham-
marbys position som ett stadsdelslag.  
Våra starkaste fästen är inte helt överras-
kande Söder och Söder om Söder, det vi 
kallar bajenland. Här har 24% Hammarby 
som favoritlag, och det är fler än DIF och 
aIK tillsammans.

Hur man än tittar på siffrorna visar de att 
det spontana intresset för Hammarby lig-
ger i absolut toppklass i Sverige, trots att vi 
spelat i ”fel” division de senaste åren. Nu 
gäller det att omvandla det passiva intres-
set till ett aktivt engagemang, så att för-
eningens och A-lagets verksamhet kan få 
förstärkta resurser. Ett litet, men ack så 
viktigt steg på vägen detta verksamhetsår 
har varit att förbättra vårt IT-stöd så att vi 
kan hantera olika sorts engagemang. 

Föreningen har under många år fått min-
dre positiv men berättigad kritik för hante-
ringen av medlemskapen. När vi gjorde en 
nulägesbeskrivning blev det väldigt tydligt 
att förbättringspotentialen var rejäl. Men 
också att vi har en komplex verksamhet 
som har hanterats med olika, enkla IT-
lösningar utan något som helst samband.
För att beskriva det enkelt: en person – vi 
kan kalla honom Patrik – som är medlem 
i föreningen, ledare för ett av våra pojklag, 
säsongskortsinnehavare och som dessutom 
köpt biljetter till ett par matcher åt sina 
kompisar och en T-shirt i webbshoppen 
har betraktats som fem personer.

Om vi hade skickat ett nyhetsbrev per post 

till alla föreningens intressenter, hade Pat-
rik fått fem. Jättekul … framöver ska vi 
förhoppningsvis se att Patrik är EN person, 
som har ett oerhört starkt engagemang för 
både bredd- och elitverksamheten i fören-
ingen.

Vi gjorde därför en behovsanalys, bench-
markade några systemleverantörer och 
hittade en erfaren samarbetspartner i För-
eningshuset. Vi implementerade deras lös-
ning, matchade ihop ett antal register och 
aviserade medlemmarna inför 2013. Nu 
distribueras medlemskorten veckovis vart-
efter betalningarna ramlar in och vi har 
tagit hjälp av Föreningshusets kundservice 
för att rätta det som blivit fel. Allt utan nå-
got större ramaskrik från medlemmarna.

Nu är grunden lagd både för bättre kom-
munikation med alla de som engagerar sig 
i vår förening och för möjligheterna att re-
krytera fler medlemmar, bland alla de när-
mare en halv miljon som har Hammarby 
som favoritklubb. 

Nästa steg är att utveckla värdet av att en-
gagera sig.

Peter Granström, Jonas Strimling,  
Patrik Niklasson 

Hammarby IF FF:s medlems- och  
marknadskommitté

Marknads- och medlemskommittén
Grunden lagd för bättre  medlemskommunikation
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2012 var ett viktigt år i Hammarby 
Fotboll AB:s utveckling. Trots ett ne-
gativt ekonomiskt resultat kan vi se 
framtiden an med ett visst mått av 
tillförsikt.

Sportsligt kan 2012 ses som en nystart där 
ett stort antal nya spelare och ledare anslöt 
till klubben. Även om laget inte nådde hela 
vägen fram gjordes klara framsteg, inte 
minst under höstsäsongen. Till slut ham-
nade laget fyra i Superettan. Under året 
återintroducerades U21-laget, resultatmäs-
sigt och verksamhetsmässigt gav satsning-
en ett blandat intryck. Men positivt var att 
organisationen gjorde en mängd erfarenhe-
ter som går att bygga vidare på.

Trots ett fantastiskt publikstöd under 
hela året nådde vi inte riktigt upp till våra 
budgeterade mål när det gällde publikin-
täkterna. Detta har främst att göra med 
förseningen av den nya arenan, i så mån 
att vi hade budgeterat för att spela de sis-
ta matcherna någonsin på Söderstadion 
under hösten 2012. Sponsor- och mark-
nadsintäkterna landade något under bud-
get. Övriga intäkter (av engångskaraktär) 
bidrog starkt till att de totala intäkterna 

överträffade budget med 19 procent.  
På kostnadssidan översteg våra rörelsekost-
nader, exklusive avskrivningar, budgeten 
med 14 procent.  Den främsta orsaken till 
det var att vi valt att investera delar av de 
ökade intäkterna i spelartruppen för att 
stärka A-laget ytterligare inför 2013. Även 
en del ökade investeringar på marknads-
sidan, med avsikten att höja servicenivån 
gentemot våra supportrar, kan noteras. 

Under året har Hammarby Fotboll av-
vecklat sin egen souvenirförsäljning och 
istället ingått ett samarbete med Inter-
sport. Butiken på Hornsgatan stängde i 
september, däremot kvarstår själva bolaget 
Hammarby Fotboll Merchandise AB och 
på sikt har klubben en uttalad ambition att 
starta egen försäljning av souvenirer igen. I 
årets resultat ligger därför även kostnader i 
samband med avvecklingen av butiken på 
Hornsgatan. 

Sammantaget gör allt detta att resultatet 
efter finansiella poster är marginellt sämre 
än budget. 
Hammarby Fotboll AB redovisar därmed 
ett resultat, efter finansiella poster, som är 
-8 893 tkr (-11 649) tkr. 

Väldigt positivt är att trenden med mins-
kande ordningsstörningar på Söderstadion 
samt på bortaplan håller i sig. Självfallet 
får vi tillskriva den fantastiska publiken 
med en stark supporterorganisation i spet-
sen dessa framgångar. Det ligger också ett 
gediget säkerhets- och servicearbete bak-
om detta glädjande faktum. Något som 
är mindre positivt är polismyndighetens 
beslut att debitera Hammarby Fotboll AB 
för sina tjänster. Dessvärre finns det stora 
risker att fakturering från polisen i någon 
form kommer att bli permanent. 2012 fat-
tade polismyndigheten ett beslut om er-
sättningsskyldighet för Hammarby Fotboll 
AB om 352 tkr.

Färdigställandet av vår nya hemmaarena 
har av olika skäl försenats och premiären 
kommer nu att spelas i juli 2013. Klubben 
har förhoppningar om att den nya arenan 
kommer att ge oss förutsättningar att öka 
intäkterna markant. Vidare ser vi det också 
som positivt att flera supportrar får möjlig-
heten att se oss spela ”live”.

Henrik Kindlund

Hammarby Fotboll AB
Goda förhoppningar på nya arenan

 Mattias Adelstam gör 2-0 för Hammarby mot degerfors på Söderstadion. Foto: Andreas L Eriksson 
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drygt 150 personer arbetar i Ham-
marby Fotbolls matchorganisation 
under en säsong där även ökat an-
svar med hjälp av egen organisation 
nu tas på bortamatcher till följd av 
ändrade regler i den så kallade Eli-
tevenemangsmanualen. Hammarby 
Fotboll tackar samtlig personal som 
bistår i ideellt arbete på såväl som 
utanför matcher.

Personal
Marknads- och evenemangsavdelningen 
bestod under 2011 av totalt fem personer 
fördelat på en tillförordnad marknadschef, 
två projektledare, en evenemangs-/biljet-
tansvarig samt en bevakningssamordnare/
publikservice. 

En helt ny tjänst, externt finansierad, har 
tillkommit i form av SLO (Supporter 
Liasion Officer). Vår SLO heter Jakob 

Uddeholt och han arbetar huvudsakligen 
med supporterfrågor så som dialog mellan 
klubben och supportrarna. I tjänsten in-
går också kontakter med myndigheter och 
motståndarklubbar.

Räknar vi in Kommunikation under mark-
nad tillkommer ytterligare en heltidstjänst 
i form av redaktören på hammarbyfotboll.
se. Hemsidan har under hela verksamhets-
året haft drygt 4,2 miljoner besök med 
knappt 685 000 unika besök.

På våren lanserade klubben appar för iPho-
nes och Android samt under hösten app för 
iPad (först i Sverige oavsett idrott). Drygt 
50 000 appar har laddats ned och närmare 
30 000 enheter har aktiverat den så kallade 
pushfunktionen.

Under året har även en aktivitetsökning 
innehållsmässigt skett i klubbofficiella 

sociala medier. Facebooksidan, Instagram 
och twitter är medier där Hammarby Fot-
boll varit aktivt i allra högsta grad.

Företagsrelaterad försäljning
Mitt under den andra säsongen i samar-
betsavtalet mellan AEG Sweden AB och 
Hammarby Fotboll AB gällande klubbens 
sponsorförsäljning satte sig de två parterna 
ned och utvärderade innehåll i sponsorpa-
ket (så kallad ”förpackning”) och samarbe-
tet så långt. 

En första större justering i samarbetet på-
börjades i början av sommaren och avslu-
tades tidig höst och det handlade då om ny 
förpackning på samtliga samarbetsnivåer.

Efter att förpackningen var klar genom-
fördes en stor DM-kampanj riktad mot 
beslutsfattare i ett antal branscher. Drygt 
12 000 adressater fick en inbjudan till 

Marknad och arenan

Ett av fjolårets magiska ögonblick på Söderstadion när Kennedy sätter frisparken mot Värnamo. Foto: Andreas L Eriksson. 
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Ett av fjolårets magiska ögonblick på Söderstadion när Kennedy sätter frisparken mot Värnamo. Foto: Andreas L Eriksson. 

förhandsvisning av Tele2 Arena och svars-
frekvensen var mycket hög. 

Totalt generade försäljningen av olika 
produkter till företag drygt 17 msek, en 
minskning jämfört 2011 om ca 1 msek. 
Utöver egen försäljning har Hammarby 
som Superettanklubb 3,8 msek i form av 
TV-intäkter och centrala sponsoravtal.
Dotterbolaget Hammarby Fotboll Mer-
chandise AB avvecklades sista september 
och istället outsourcades merchandiseverk-
samheten till Intersport.

Anledningarna till beslutet är flera men 
huvudskälet är att dotterbolaget inte gått 
bra i Superettan samt att om hyresavtalet 
skulle förlängts så hade klubben suttit med 
butik vid Zinkensdamm till och med ut-
gången av 2015 – tredje året på nya arenan 
och då i åtanke med den utveckling som 
sker kommersiellt runt arenan.

Hammarby Fotboll har nu försäkrat sig om 
ett betydande royaltybelopp per år från In-
tersport samt om viss försäljningsnivå nås, 
tillkommer ytterligare procent i intäkter. 
Dessutom har Intersport förbundit sig att 
ha representation av Hammarbymerchan-
dise i nio butiker; i city, på Södermalm och 
i söderort.

Huvudsponsorer var Kappa, Intersport, 
Folkia och Pepsi.

Publik 
Antal sålda säsongskort hamnade på på 
lite drygt 6 000 kort, ungefär lika som 
året innan. I summan räknas privata, 
sponsorer, förbunds- och ungdomskort in. 
Publiksnittet hemmamatcher ökade från 
7 963 till 8463 personer, en ökning jäm-
fört 2010 med 7 procent.

Matchorganisationen
Hammarby har på matcherna sedvanligt 
arbetat utifrån de riktlinjer och regelverk 
Svensk Fotboll föreskriver (Tävlingsbe-
stämmelser Svenska Fotbollförbundet och 
elitevenemangsmanual från Svensk Elitfot-
boll, SEF).  

Matchorganisationen såg ut så här:
Evenemangsansvarig/huvudansvarig: 
Göran rickmer
bevakningssamordnare/publikservice: 
Patrik Gröndal
Slo: Jakob Uddeholt
marknad/event: Kefa Eriksson, mats Åberg
Sport: Peter thunell
merchandiseförsäljning: lasse andersson
media: love Gustafsson, lennart oskarsson
Sekretariat: Janne Sjöberg, tomas 
bergqvist, Niklas bergvall, lena bergström 
och Calle Dahlin.
biljetter-/säsongskort: Göran rickmer
Speakers: Peter aronsson (innerplan), Paul 
Pinter (speakerbås)
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2012 infördes inom Hammarby Fot-
boll funktionen Supporter Liaison 
Officer, SLO. Funktionen har sin ut-
gångspunkt i ett direktiv från UEFA 
och syftar till att utveckla samver-
kan mellan klubb, supportrar och 
klubbens omvärld för en konstruktiv 
supporterkultur samt att förenkla 
klubbens kommunikation med sup-
portrarna. 

Året som gått handlade mycket om att 
känna av behovet av funktionen för att på 
så vis forma den så bra som möjligt utifrån 
Hammarbys organisation och suppor-
terkultur. I Hammarby Fotboll pågår en 
process för att utveckla SLO-funktionen 
inom organisationen, och däri ingår även 
att initiera samhällsprojekt där klubben är 
delaktig och därmed görs till en mer aktiv 
aktör i lokalsamhället. 
Ett antal fokusområden har utkristallise-
rats som kan sammanfatta funktionens 
inriktning i Hammarby Fotboll. Ned-
an följer några exempel på arbete inom 
varje område som skett under säsongen:  
 
Service/Information: Praktisk hjälp till 
tifogrupp inför matcher, organiserande 

av arenavisningar, information till sup-
portrar inför bortamatch, initiativ för 
förbättrande av handikappades situation 
på läktarna, initiativ till utvecklat arbete 
på familjeläktare, utvecklad information 
för supportrar i samband med borta-
matcher. Fokus på arbetet med flytten 
till nya arenan och avslutet på Södersta-
dion där det viktiga blir att supportrars 
önskemål tas tillvara så bra som möjligt.  
 
dialog: Arbete med aktiv dialog mel-
lan och med klubb, supportrar och polis 
där SLO-funktionen varit en länk mel-
lan parterna i praktiska frågor. Organi-
serande av möten mellan supportrar och 
klubbens representanter utifrån behov, 
exempelvis om lösningar på och beslut 
om stolar, ståplats, sittplats med mera.  
 
Samverkan/Samhälle: Initiera pro-
jekt som inkluderar supportrar, klubb 
och samhällsaktörer. Exempelvis sam-
verkan med Söderandan kring spontan-
fotboll och kommande supportermarsch 
genom Söder. Samarbete med Linde-
parkens Gymnasiesärskola där skolans 
elever utfört arbetsuppgifter kopplat till 
både klubb och supportrar på matcherna. 

Kunskap: Bidragit med kunskap i syfte 
att kanalisera och stimulera initiativ och 
reaktioner åt konstruktivt håll. Exempelvis 
organiserande av kunskapsbyggande infor-
mationsmöte om föreningsdemokrati och 
om polisens internutredningar med mera.  
 
Samhälle: Planering för utökad sam-
verkan med skolor. Utvecklad möjlighet 
för supportrar att göra samhällstjänst/
ungdomstjänst i klubben för att bidra till 
brytande av destruktiva mönster och öka 
förståelsen för klubbens arbete. Samver-
kan med lokala nätverk som till exempel 
Söderandan. Skapande av organisation för 
spontanfotboll. 
 
Mätbarhet
En publikenkät och allmän öppenhet 
för synpunkter har bidragit till att skapa 
mätbarhet av synen på publikservicen 
och SLO-funktionen. Under 2013 kom-
mer utvecklandet av mätbarhet fortsätta 
med enkäter och bättre formaliserade 
möjligheter att komma med synpunk-
ter på matchdag såväl som på hemsida.  

Jakob Uddeholt

SLO-funktionen
länken mellan klubb och supportrar
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Premiärmatch lördagen 20 juli.
Prel. avspark kl. 20.00.

 
Köp säsongskort.
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detta tredje år i Superettan innebar 
ett rejält fall framåt jämfört med fö-
regående säsong. även om det inte 
blev avancemang denna gång hel-
ler så uteblev i alla fall varje form 
av dramatik åt ”fel” håll i tabellen. 
Elfteplatsen 2011 blev en fjärde-
placering detta år. Efter en mycket 
lovande inledning på säsongen blev 
dess mitt ödesdiger för chanserna 
till en topp tre-placering. dock lo-
var uppryckningen och stabilite-
ten under hösten gott inför 2013. 
 
Efter en fjolårssäsong där Superettan-
kontraktet räddades med säsongens sista 
spark var förväntan av det lite mer försik-
tiga slaget bland hammarbyiterna. Även 
om man gjort tunga värvningar i form av 
Daniel Theorin och återvändaren Max 
von Schlebrügge för att täta till mittför-
svaret. I stora drag fick Bajen det mesta att 
stämma under de sex första omgångarna, 
medan hemmaförlusten mot Assyriska i 
omgång 7 var inledningen på en negativ 
svit med endast en seger på elva matcher. 
Hösten gick sedan i dur efter flera fina spe-
larförvärv, men vid det laget var avståndet 
till topp tre-lagen tyvärr redan för stort. 

Försäsongen
Under försäsongen spelades nio tränings-
matcher där facit blev fem segrar och fyra 
förluster. Liksom föregående säsong hade 
laget en upptaktsvecka på Cypern, med 
matcher mot Kalmar FF (0-1) och ryska 
Jenisej Krasnojarsk (3-2). I genrepet mot 
TPS Åbo på Söderstadion inför närmare 
3 000 åskådare blev det seger med 2-1. Se-
dan väntade seriespel.
 
Superettan
Inledningen av Superettansäsongen lovade 
gott. Hammarby vann hemmapremiären 
mot Halmstad med 1-0 – efter mål av fjol-
årets frälsare i sista omgången, Sebastian 
Bojassen – och fortsatte med uddamåls-
seger i Umeå. Nye amerikanske chefträ-
naren, Gregg Berhalter, fick en smakstart 
med klara vinster även mot BP och Brage, 
innan Varberg tog poäng via 1-1 på Söder-
stadion. Hammarby kunde sedan studsa 
tillbaka och besegra Värnamo, där populä-
ra ytterförvärvet Christophe Lallet gjorde 
matchens enda mål

Men i sjunde omgången fick Bajen grus i 
maskineriet. Matchen mot Assyriska blev 
jobbig (såväl på som utanför gräsmat-
tan), och 0-2-förlusten blev tillsammans 
med 1-4 i Landskrona följande omgång 
inledningen till en negativ svit över elva 
matcher. I dem vann Hammarby bara en, 
spelade fyra oavgjorda och inkasserade sex 
förluster. Nederlagen kring säsongens mitt 
mot toppkonkurrenterna Öster hemma 
(0-2) och Halmstad borta (1-3) gjorde att 
dessa kunde glida ifrån poängmässigt. 
 
Max hjärnskakning
Avgörande för att det tog tid för laget att ta 
sig ur svackan var också att Max von Schle-
brügge dragit på sig en allvarlig hjärnskak-
ning under försäsongen. Först till hem-
mamatchen mot Jönköping Södra i den 
sextonde serieomgången var han redo för 
start. Tyvärr fick han bara ett tiotal minu-
ter ihop med tilltänkte mittbackskollegan 
Daniel Theorin – innan denne i sin tur 
skadade bröstmuskeln och blev borta från 
spel under resten av säsongen. Inför denna 
match hade också assisterande tränaren 
Roger Sandberg valt att kliva av. Ersatte 
gjorde Carlos Banda, som därmed återvän-
de till HIF efter en sejour i Djurgården där 
han bland annat varit huvudtränare.

Klubben agerade också snabbt efter 
snabbt efter Theorins skada och för-
stärkte med danske mittbacken Thomas 
Guldborg Christensen. Även kanaden-
siske landslagsmittfältaren Nikolas Led-
gerwood och Superettan-specialiserade 
anfallaren Mattias Adelstam anslöt, 
men dessförinnan hade man hunnit för-
lora nämnda ”måstematch” i Halmstad. 
 
Svenska cupen
Med 19 serieomgångar spelade gick Ham-
marby in i Svenska cupen. För att nå det 
nya uppläggets gruppspel kommande 
vår krävdes seger mot division 1-laget 
IK Sirius. Utflykten till Uppsala slutade 
dock med snöpligt respass efter straff-
avgörande (5-4, 1-1 efter ordinarie tid). 
Detta får ses som en plump i ett annars 
stiligt protokoll för säsongens andra hälft. 
 
Hammarby hade nämligen inte agerat fär-
digt under sommarens transferfönster. Just 
innan det stängde gjordes det klart med 
två riktiga profilvärvningar. Många runt 

om i Fotbollssverige imponerades då svens-
ke mästaren från fjolåret, kvicke anfalla-
ren Erik Sundin, anslöt från Helsingborg. 
Och vid en presskonferens (där mängder 
av supportrar klättrat upp på Hovets tak 
för att få en skymt av händelserna i Söder-
stadions innandömen) presenterades Ken-
nedy Bakircioglu. En av klubbens största 
profiler, tillika guldhjälte, hade tränat med 
laget på Årsta IP för att hålla igång efter 
att kontraktet med spanska ligaklubben 
Racing Santander löpt ut. Och nu var han 
tillbaka på Söder som spelare i Hammarby. 
 
Med dessa sommarförvärv på plats, hittade 
laget allt mer rätt. Redan med de första 
förstärkningarna på plats, till omgångarna 
18-21, förblev Bajen obesegrat med två 
segrar och två oavgjorda. Bortamatchen 
i Falkenberg (seger 3-1) innebar lite av en 
islossning och var också symptomatisk då 
Ledgerwood och Adelstam gjorde sina för-
sta mål i den grönvita tröjan, medan von 
Schlebrügge (som förstås också kändes 
som ett ”nyförvärv”) nickade in trean.
 
Kennedy spelklar
Och till följande match, Ängelholm hem-
ma, var hysterin i det närmaste total i Ba-
jenland. Med Kennedy Bakircioglu spel-
klar såldes Söderstadion ut. Den skånska 
motståndarklubben var vänlig nog att av-
stå sin tilldelning av biljetter, vilket gjorde 
att även bortasektionen denna gång kunde 
fyllas av Hammarbysupportrar. Showen 
stals dock av Erik Sundin. Över 12 000 
åskådare fick se honom avgöra matchen 
med en mycket elegant chip över bortakee-
pern.
 
Desto tyngre var det i de västra delarna av 
Stockholm två veckor senare, då Hammar-
by skulle gripa det absolut sista halmstrået 
för att nå toppstriden. Men matchen mot 
Brommapojkarna på Grimsta IP slutade 
med förlust 1-2. Det var dock det enda 
riktiga smolket i höstbägaren - totalt blev 
facit med samtliga spelartillskott på plats 
fem segrar, tre oavgjorda och en förlust. 
Något som förstås lovar gott inför 2013. 
 
Hammarbys fjärdeplacering i Superettan 
2012 var klar redan innan de avslutande 
omgångarna. Då tabellen med 30 omgång-
ar räknats ihop hade Bajen tagit 49 poäng, 
sju fattades upp till Halmstad på tredje 

A-laget
Vittring på mer

Christophe Lallet blev bästa målskytt 2012 med sju mål. Foto: Andreas L Eriksson. 
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plats. Hammarby tog under säsongen tret-
ton segrar, spelade oavgjort tio gånger och 
förlorade sju matcher. Målproduktionen 
var ett klart bekymmer, man mäktade en-
dast med 40 baljor. I gengäld var 33 insläpp-
ta näst bäst i serien efter suveränen Öster. 
 
Spelarrekryteringar under 2012
Inför säsongen skrev Hammarby talang-
kontrakt med Nicklas Lindqvist, Ke-
vin Angleborn, Fredrik Forsberg, Robin 
Tranberg och Luca Sciacca. Under sä-
songen flyttades även Christoffer Hanseb-
jer och Peter Micic upp från juniorleden. 
Under vintern värvades Max von Schle-
brügge (mittback), Daniel Theorin (mitt-
back), Christophe Lallet (yttermittfäl-
tare), Billy Berntsson (ytterback), Adis 
Hušidić (innermittfältare), Mikael Ry-
nell (mittfältare) och Billy Schuler (an-
fallare). Dessutom hade man gjort klart 
med nye cheftränaren Gregg Berhalter. 
Under sommarfönstret anslöt följande 

spelare: Nikolas Ledgerwood (mittfäl-
tare), Mattias Adelstam (anfallare), Tho-
mas Guldborg Christensen (mittback), 
Luis Antonio Rodriguez (ytterback/
yttermittfältare), Erik Sundin (anfal-
lare) och Kennedy Bakircioglu (mittfäl-
tare). Utöver detta lämnade också Ro-
ger Sandberg sin roll som assisterande 
tränare och ersattes av Carlos Banda. 
Under och efter säsongens slut gjordes 
det också klart med två nyförvärv inför 
2013: Christoffer Carlsson (yttermitt-
fältare från Falkenbergs FF som satt på 
utgående kontrakt, presenterades i au-
gusti men är spelklar till säsongen 2013) 
och Michael Timisela (holländsk yt-
terback, närmast från VVV Venlo). 
Efter säsongen lämnade också ett antal spe-
lare klubben som alla satt på utgående kon-
trakt: George Moussan, Fadi Malke, José 
Monteiro, Luis Antonio Rodriguez, Mar-
cus Törnstrand, Andreas Dahl, Max Fors-
berg, Fredrik Forsberg och Luca Sciacca. 

Landslagsuppdrag
Nikolas Ledgerwood ingick i Kanadas 
landslagstrupp då han anslöt till Ham-
marby i augusti, och hade under året 
dittills gjort fem landskamper. Det 
blev ytterligare tre som Hammarbyspe-
lare, varav två i VM-kvalspel för Ka-
nada. Någon mästerskapskvalificering 
för kanadensarna blev det däremot inte. 
José Monteiro deltog för Guinea-Bissau 
i VM-kvalreturen mot Kamerun, dock 
blev det förlust med 0-1 i båda mötena. 
Nicklas Lindqvist var under somma-
ren med och mötte Rumänien med 
Sveriges P18-landslag i ett dubbelmö-
te. Han gjorde därmed sin tredje och 
fjärde pojklandskamp, och togs också 
ut i 26-mannatruppen till samlingen i 
november inför kommande EM-kval. 

Mattias Jansson

Christophe Lallet blev bästa målskytt 2012 med sju mål. Foto: Andreas L Eriksson. 
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Inför 2012 års säsong skedde en 
betydande omstrukturering beträf-
fande hur Hammarby förvaltar unga 
spelare som behöver matchträning 
i väntan på att vara redo för spel i 
A-laget. Hammarby Talang FF lades 
ner, i stället deltog Hammarby med 
ett lag i SvFF:s U21-serie.

I och med att Svenska Fotbollförbundet 
ändrade reglerna för utlåningsavtalen som 
gjort det möjligt för A-laget att använda 
spelare registrerade för Hammarby Talang-
fotbollsförening förlorade den föreningen 
sitt syfte. Inför säsongen lades HTFF där-
för ned. I stället användes det återstartade 
U21-laget och samarbetsklubben Nacka 
FF (dit Billy Schuler lånats ut under hös-
ten) för att ge tillfällen till matchträning åt 
unga spelare.

Tränare denna första säsong var Magnus 
Österberg, som parallellt fortsatte med 
tjänsten han haft sedan 2011; att vara hu-
vudtränare för juniorlaget. Av de spelare 

som varit med under HTFF:s sista säsong 
i Norrettan (vilken slutade i jumboplace-
ring) var det tre som gick vidare till att 
skriva på lärlingskontrakt med Hammar-
bys A-lag: mittfältarna Luca Sciacca och 
Robin Tranberg samt målvakten Kevin 
Angleborn.
 
Grundserien, Folksam U21 Norra, blev 
tung. Fem av sju motståndarlag var U21-
lag tillhörande allsvenska föreningar och 
Bajen fick därmed ofta möta lag med be-
tydligt större erfarenhet av spel i de två 
högsta serierna. Ett oftast ungt Hammar-
bylag skrapade ihop 14 poäng på de 16 
matcherna, fördelat på fyra segrar och två 
oavgjorda. I det efterföljande B-slutspelet 
gick det betydligt bättre – laget vann samt-
liga fyra matcher och tog därmed hem 
segern i gruppen. Här hade man exem-
pelvis tillgång till A-lagsspelare som Erik 
Figueroa, Monday James, Fadi Malke och 
Sebastian Castro-Tello, vilket gjorde stor 
skillnad. Laget besegrade i dessa matcher 
Assyriska (3-1), AIK (3-2) och Gefle (2-1).

Sammanfattningsvis var säsongen för 
U21-laget svängig. Någon riktig kontinui-
tet med startuppställningarna i seriespe-
let blev det inte, då både provspelare och 
A-lagsspelare i behov av matchning efter 

skador pockade på uppmärksamheten. Å 
andra sidan har just de användningsområ-
dena kunnat utnyttjas till fullo, och några 
tävlingsmatcher i egentlig mening är det ju 
heller inte frågan om.

För A-lagets vidkommande har U21-spelet 
alltså fungerat som tillfällen för återvun-
nen matchform då spelare kommit tillbaka 
efter skador. Men även som ett skyltfönster 
för Gregg Berhalter som tillsammans med 
andra i staben varit en flitig besökare på 
matcherna. Härifrån har han till exempel 
plockat upp anfallaren Christoffer Hanse-
bjer, som efter riklig målproduktion i såväl 
J-laget som U21-serien belönades med ta-
langkontrakt och flera chanser att visa upp 
sig i Superettan. Här har dessutom pojk-
landslagsmeriterade Nicklas Lindqvist fått 
gott om matchträning mot äldre motstån-
darspelare; en bra grund för hans framträ-
danden i A-laget.

Inför 2013 har Magnus Österberg gått vi-
dare till huvudtränaruppdrag på seniorni-
vå utanför Hammarby. Han har ersatts av 
Mikael Hjelmberg som föregående säsong 
hade hand om Akropolis IF i Division 1 
Norra.

Mattias Jansson

U21-laget
Hårt jobb lönade sig

Hammarbys juniortrupp gjorde en rik-
tigt bra säsong 2012 och var för tred-
je gången på 2000-talet i SM-final. 
Återigen förlust tyvärr, då Halmstads 
BK blev för svåra på Örjans Vall. Men 
att laget blev näst bäst i Sverige och 
även distriktsmästare i Stockholm är 
ett bevis på klubben bedriver ett ut-
omordentligt ungdomsarbete. 

Juniorlaget går också under namnet Tipse-
litlaget. Tipselit 2000 är ett samarbetspro-
jekt mellan Svenska Fotbollförbundet och 
Svenska Spel som syftar till en ökad sats-
ning på talanger i åldern 16-19 år. Ham-
marbys Tipselittrupp bestod under 2012 
av 20 spelare; fem födda 1993, tolv födda 
1994, två födda 1995 och en spelare född 
1996. 

Under vintern bedrevs fotbollsträningen 
på Torvalla IP:s uppvärmda konstgräsplan, 
och styrketräningen genomfördes i våra 
egna lokaler intill idrottsplatsen. I april 
flyttades fotbollsträningen helt till Ham-
marby IP, med styrkepassen fortfarande 

förlagda till Haninge.
Åtta träningsmatcher spelades inför se-
riestarten mot både senior- som juniorlag 
och i dem noterades fem segrar och tre 
förluster. En fjäder i hatten var segern mot 
Värmdö IF:s A-lag, som senare hamnade 
på övre halvan i Division 2. Truppen var 
också på ett matchläger i Skåne där Malmö 
FF:s juniorer besegrades men där det blev 
förlust mot Lunds BK. 
 
I seriespelet i Juniorallsvenskan Elit Norra 
blev laget tvåa efter IFK Norrköping, vil-
ket också kvalificerade laget till SM-slut-
spelet. Där besegrades Skiljebo SK i åtton-
delsfinalen på Hammarby IP, Landskrona 
BoIS på bortaplan och så Kalmar FF på 
hemmaplan i semifinalen.  I SM-finalen 
mot Halmstads BK på Örjans Vall blev det 
sedan förlust med siffrorna 3-5.

Hammarbys juniorer försvarade också sin 
JDM-titel. Precis som året innan besegra-
des Enskede IK i finalen på Hammarby 
IP, nu med 4-1. Detta var femte gången på 
2000-talet som Hammarby blev distrikts-
mästare.

Följande spelare ingick i juniortruppen: 
Patrik Andersson, Noah Bramme Fall, 

Johan Carlsson, Turgay Dagdelen, Erik 
Ejermark, Adrian Engdahl (våren), Chris-
toffer Hansebjer (som också spelade några 
matcher i A-laget), Andreas Kotsiopoulos 
Holmberg, Gordon Jordell, Tobias Lars-
son, Sebastian Leon Valderrama, Sebastian 
Ludzik, Marcus Lundberg, Peter Micic 
(våren, därefter uppflyttad till A-laget), 
Viktor Nordin, William Palmén, Victor 
Söderström, Jonathan Tamimi-Syberg, 
Simon Turesson (våren), Oskar Williams 
(hösten). 
Tre spelare flyttades upp från PA-truppen 
i mitten på höstsäsongen men fortsatte att 
spela matcher i PA-laget.

Två spelare tillhörande A-truppen, Kevin 
Angleborn och Nicklas Lindqvist, spelade 
sporadiskt i juniorlaget.

Två spelare i juniortruppen blev uttagna 
till landslagssamlingar under året; Marcus 
Lundberg och Viktor Nordin.

I Tipselit-truppens ledarstab ingick under 
2012 Magnus Österberg, Fouzi Benbou-
zid, Bosse Müller, målvaktstränaren Pelle 
Fahlström och på rehabiliteringssidan Jo-
han Kristofferson.               

Bosse Müller

Juniorlaget/Tipselit
SM-final igen för juniorerna 
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Publikstatistik och utmärkelser 2012

Publikligan i Superettan 2012 
(Publiksnitt hemma)

1 Hammarby 8 463
2 Östers IF 4 733
3 Halmstad bK 3 375
4 Varbergs boIS FC 2 459
5 landskrona boIS 2 459
6 Jönköpings Södra IF 2 421
7 Degerfors IF 2 054
8 Umeå FC 2 046
9 IK brage 1 967
10 assyriska FF
11 Falkenbergs FF 1 577
12 IFK Värnamo 1 523
13 trelleborgs FF 1 364
14 IF brommapojkarna 1 239
15 Ängelholms FF 905
16 ljungskile SK 778

Årets Bajenspelare Johannes Hopf. Foto: Andreas L Eriksson

Publikstatistik
Liksom året innan var intresset stort för att se Hammarby. Laget 
förbättrade för andra året i följd publiksnittet, denna gång med 
568 personer från 7 895 till 8 463. I jämförelse med de allsvenska 
klubbarna stod sig Hammarbysnittet bra – 2012 var man landets 
sjunde främsta publiklag (åtta året dessförinnan). 2011 överträf-
fade Hammarby publiksnittet i Allsvenskan med 500 personer, 
2012 hade Bajen ett snitt som slog det allsvenska snittet med hela 
1 400 personer. 

I Superettan som helhet ökade publiken något, från 2 400 jämnt 
till 2 456. Det är uppenbart att Hammarbys närvaro i serien ock-
så betyder mycket för de andra klubbarna – tio av femton mot-
ståndarklubbar hade sin bästa publiksiffra på hemmaplan när de 
mötte Hammarby.

Hammarbys bästa publiksiffra kom i mötet med Ängelholm 3 
september. I den matchen gjorde Kennedy Bakircioglu comeback 
efter en lång proffssejour i utlandet. 12 153 var på plats på Söder-
stadion för att se återkomsten. Vid ytterligare två tillfällen nådde 
Hammarby femsiffrigt åskådarantal i hemmamatcher; 11 959 såg 
premiären mot Halmstad och 11 550 kom när laget mötte Assy-
riska FF i omgång 7. Säsongens lägsta publiksiffra på hemmaplan 
var 5 179 i mötet med IFK Värnamo den 1 oktober.
I cupen spelade Hammarbys A-lag denna säsong ingen hemma-
match.

Årets Bajenspelare och Årets mål
För tionde året i följd hade Hammarbys supportrar möjlighet att 
rösta fram ”Årets Bajenspelare”. Redaktionen för hammarbyfot-
boll.se hade denna gång valt ut sex kandidater (tidigare fyra) till 
priset och omröstningen skedde via sms. De nominerade var Jo-
hannes Hopf, Mikael Rynell, Christophe Lallet, Kennedy Bak-
ircioglu, Thomas Guldborg Christensen och Nik Ledgerwood. 
Vinnare blev Johannes Hopf, som även vann denna tävling 2011.
Utmärkelsen ”Årets mål” utsågs också genom att läsarna fick rösta 
på hemsidan mellan olika kandidater. Åtta mål var nominerade 
och Kennedy Bakircioglu lade beslag på tre av de fyra första plat-
serna. Vinnande mål i en ganska tajt omröstning blev Kennedys 
hörnmål hemma mot Brage 23 september.

Klas Ruthmans pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årligen delar ut ett indivi-
duellt- och lagpris på totalt 5 000 kronor. Priset tillfaller en spelare 
som är lojal, god kamrat och har bra träningsnärvaro. Priset delas 
ut i samband med A-lagsmatch på Söderstadion under augusti. 
2012 års pristagare blev Abel Girma (född 1999). 

Hellapriset, Familjebostäders stipendium och 
Intersportpriset
Familjebostäders stipendium är nedlagt. Hellapriset och Inter-
sportpriset delades inte ut under 2012.
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Målvakter: Johannes Hopf (30 matcher), George moussan 
(0 matcher), Kevin angleborn (0 matcher).

Försvarare: marcus törnstrand (24 matcher), Erik Figueroa 
(24 matcher), billy berntsson (20 matcher), José monteiro 
de macedo (16 matcher), Daniel theorin, (16 matcher), 
thomas Guldborg Christensen (13 matcher), luis antonio 
rodriguez (7 matcher), max von Schlebrügge (7 matcher), 
robin tranberg (6 matcher), monday James (3 matcher), 
Fredrik Forsberg (0 matcher). 

Mittfältare: Christophe lallet (27 matcher), mikael rynell 
(26 matcher), adis ”baggio” Husidic (25 matcher), andreas 
Dahl (18 matcher), Sebastian bojassén (16 matcher), max 
Forsberg (14 matcher), Nikolas ”Nik” ledgerwood (12 
matcher), Kennedy bakircioglu (9 matcher), Fadi malke (3 
matcher), luca Sciacca (0 matcher).

Anfallare: ali Sinan ayranci (19 matcher), Sebastian 
Castro-tello (16 matcher), William ”billy” Schuler (15 
matcher), mattias adelstam (12 matcher), Nicklas lindqvist 
(12 matcher), Erik Sundin (9 matcher), Christoffer 
Hansebjer (8 matcher), Peter Nemanja micic (2 matcher).

Intern skytteliga: Christophe lallet 7, Kennedy bakircioglu 
5, mattias adelstam 5, andreas Dahl 3, Erik Sundin 3, 
Sebastian Castro-tello 3, max von Schlebrügge 2, 
Sebastian bojassen 2, Nikolas ledgerwood 2, Sinan 
ayranci 2, mikael rynell 1, max Forsberg 1, Erik Figueroa 1, 
adis Husidic 1, billy Schuler 1.

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2012: 
maic Sema, Christer Gustafsson, Paulinho Guará, björn 
runström, Simon Helg, David Johansson, Petter Furuseth, 
Patrik Gerrbrand, rami Shaaban (blev assisterande 
målvaktstränare), robin Wikman, Cheikh tidiane Sarr, Isak 

Dahlin, mauro Saez Jarpa, matthias olsson, Isaac Pupo, 
Carlos Gaete moggia, rojen Sürek.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: 
Inför säsongen kontrakterades de nya spelarna billy 
berntsson, Daniel theorin, max von Schlebrügge, adis 
Husidic, Christophe lallet, mikael rynell och billy Schuler. 
Luca Sciaccia flyttades upp från HTFF. Under sommarens 
transferfönster anslöt också ett antal spelare: dansken 
thomas Guldborg Christensen (från Hb Köge), argentinaren 
luis antonio rodriguez (kom från FC Sunkar, Kazakstan 
och har tidigare spelat i Djurgården), kanadensaren Nikolas 
”Nik” ledgerwood (senast i tyska SV Wehen Wiesbaden), 
mattias adelstam från trelleborgs FF, Erik Sundin från 
Helsingborgs IF och Kennedy bakircioglu som var 
kontraktslös efter en sejour som utlandsproffs (senast i 
racing Santander). Dessutom lyftes några spelare upp från 
de egna leden under sommaren: Christoffer Hansebjer och 
Peter Nemanja micic.

Tränare: Gregg berhalter.

Assisterande tränare: roger Sandberg till och med juli då 
han sa upp sig. Därefter, från augusti, Carlos banda som 
tidigare varit verksam i Hammarby som juniortränare och 
nu rekryterades från Djurgården.

Målvaktstränare: mikael ”mille” olsson

Lagledare: Peter thunell

Materialförvaltare: Dan Wallin

Fystränare: mladen Jovanovic

Sjukgymnaster: mikael Klotz, Sam masih

Fakta och statistik 2012
Hammarbys a-lag
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resultat     
Matcher i Superettan

9 april (Söderstadion) 
Hammarby-Halmstad BK 1-0 (1-0)  
1-0 21 Sebastian bojassén (mikael rynell) 
Publik: 11 959

16 april (t3 arena) 
Umeå FC-Hammarby 1-2 (1-0) 
1-0 22 Danny Persson (Johan larsson), 1-1 
53 adis Husidic, 1-2 70 Sebastian Castro-
tello (billy Schuler) 
Publik: 7 045

23 april (Söderstadion)
Hammarby-IF Brommapojkarna 3-1 (2-1) 
1-0 17 självmål, 2-0 25 Christophe lallet 
(mikael rynell), 2-1 36 Pablo Piñones-arce 
3-1, 68 Sebastian bojassén
Publik: 9 851

27 april (Domnarvsvallen)
IK Brage-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 37 Sebastian Castro-tello (Erik 
Figueroa), 0-2 51 Christophe lallet 
(andreas Dahl)
Publik: 6 500

6 maj (Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS 1-1 (0-1) 
0-1 4 Gabriel altemark Vanneryr (Jonatan 
berg), 1-1 74 Sebastian Castro-tello (Sinan 
ayranci)
Publik: 11 113

13 maj (Finnvedsvallen)
IFK Värnamo-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 28 Christophe lallet (Erik Figueroa)
Publik: 3 110

18 maj (Söderstadion)
Hammarby-Assyriska FF 0-2 (0-2) 
0-1 23 Fuad Hyseni (Nahir besara), 0-2 38 
Sotirios Papagiannopoulos (Stefan batan)
Publik: 11 550

22 maj (landskrona IP)
Landskrona BoIS-Hammarby 4-1 
(2-1)
1-0 9 thomas raun (Fredrik Karlsson), 1-1 
11 andreas Dahl, 2-1 28 Fredrik Karlsson 
(Fredrik olsson), 3-1 65 Fredrik olsson, 4-1 
85 Fredrik olsson
Publik: 3 450

28 maj (Söderstadion)
Hammarby-Falkenbergs FF 2-2 (1-0) 
1-0 16 Christophe lallet (andreas Dahl), 
1-1 52 Victor Sköld (anton Wede), 2-1 53 
billy Schuler, 2-2 81 Zlatan Krizanovic 
(Christoffer Carlsson)
Jonas bäcklund, Solna
Publik: 7 889

1 juni (Ängelholms IP)
ängelholms FF-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 40 robin Simovic (robin Staf), 1-1 65 
andreas Dahl
Publik: 1 744

9 juni (Stora Valla)
degerfors IF-Hammarby 1-3 (1-1)
0-1 31 Sinan ayranci (Erik Figueroa), 1-1 45 
amadaiya rennie (Erik Nilsson), 1-2 70 max 
Forsberg, 1-3 90+2 Christophe lallet
Publik: 5 603

16 juni (Söderstadion)
Hammarby-Ljungskile SK 0-1 (0-1) 
0-1 45 andreas ljunggren Eriksson
Publik: 7 476

20 juni (Vångavallen) 
Trelleborgs FF-Hammarby 2-1 (0-0) 
0-1 62 andreas Dahl (robin tranberg), 1-1 
64 magnus andersson (Dennis melander), 
2-1 71 mohamed ramadan (thiago Pinto 
borges) 
Publik: 1 817

24 juni (Söderstadion)
Hammarby-Östers IF 0-2 (0-2) 
0-1 4 alexander Henningsson, 0-2 34 
Denis Velic (Patrik bojent)
Publik: 7 405

2 juli (Stadsparksvallen)
Jönköpings Södra IF-Hammarby 1-1 (1-1)
0-1 14 mikael rynell, 1-1 36 branimir 
Hrgota (str)
Publik: 4 163

23 juli (Söderstadion)
Hammarby-Jönköpings Södra IF 2-2 (1-2) 
0-1 21 andreas tegström (Christer 
Persson), 0-2 33 Daryl John Smylie (Fredric 
Fendrich), 1-2 42 max von Schlebrügge 
(mikael rynell), 2-2 68 Christophe lallet 
(max von Schlebrügge)
Publik: 7 723

29 juli (Örjans Vall)
Halmstad-Hammarby 2-0 (0-0)
1-0 67 richard magyar (Kristinn 
Steindórsson), 2-0 90 Gudjón baldvinsson 
(mikael boman) 
Publik: 6 649

4 augusti (Söderstadion)
Hammarby-Umeå FC 1-0 (1-0) 
1-0 20 Sinan ayranci (adis Husidic)
Publik: 6 564

120812 (Södertälje Fotbollsarena)
Assyriska FF-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 6 Fuad Hyseni (Nahir besara), 1-1 90+3 
Erik Figueroa (max Forsberg) 
Publik: 3 718

21 augusti (Söderstadion)
Hammarby-Landskrona BoIS 0-0
Publik: 6 802

26 augusti (Falkenbergs IP)
Falkenbergs FF-Hammarby 1-3 (0-2)
0-1 29 Nikolas ledgerwood, 0-2 36 
mattias adelstam, 1-2 55 Victor Sköld 
(robin Garnemyr), 1-3 81 max von 
Schlebrügge (adis Husidic)
Publik: 2 064

3 september (Söderstadion)
Hammarby-ängelholms FF 2-1 (0-0) 
1-0 49 Nikolas ledgerwood (Erik Sundin), 
2-0 69 Erik Sundin (mikael rynell), 2-1 
90+4 björn Westerblad (ayinoko monday 
Samuel)
Publik: 12 153

18 september (Grimsta IP)
IF Brommapojkarna-Hammarby 2-1 (1-1)
0-1 5 Erik Sundin (Kennedy bakircioglu), 
1-1 24 Pontus Segerström (Pablo Piñones-
arce), 2-1 62 Pablo Piñones-arce
Publik: 4 135

23 september (Söderstadion)
Hammarby-IK Brage 3-1 (2-0) 
1-0 25 Kennedy bakircioglu, 2-0 30 
Kennedy bakircioglu, 2-1 56 Erik törnros 
(Patrik S:t Cyr), 3-1 86 Christophe lallet 
(Nikolas ledgerwood)
Publik: 6 379

27 september (Påskbergsvallen)
Varbergs BoIS-Hammarby 2-2 (1-2)
0-1 16 Erik Sundin (Erik Figueroa), 1-1 31 
Patrik larsson (Gabriel altemark Vanneryr), 
1-2 35 Kennedy bakircioglu, 2-2 75 alain 
Junior olle olle (ahmet Özdemirok)
Publik: 3 176

1 oktober (Söderstadion)
Hammarby-IFK Värnamo 1-0 (0-0) 
1-0 86 Kennedy bakircioglu
Publik: 5 179

8 oktober (Söderstadion)
Hammarby-degerfors IF 4-2 (3-1) 
0-1 16 Christopher brandeborn, 1-1 19 
mattias adelstam (Kennedy bakircioglu), 
2-1 24 mattias adelstam (Erik Sundin), 3-1 
33 Kennedy bakircioglu, 3-2 74 Peter 
Samuelsson (amadaiya rennie), 4-2 86 
mattias adelstam
Publik: 6 280

21 oktober (markbygg arena)
Ljungskile SK-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 55 mattias adelstam
Publik: 1 274

29 oktober (Söderstadion)
Hammarby-Trelleborgs FF 0-0
Publik: 8 624

3 november (myresjöhus arena)
Östers IF-Hammarby 0-0
Publik: 7 240

Matcher i Svenska cupen

omg 2, 16 augusti (Studenternas IP)
IK Sirius-Hammarby 5-4 es 1-1 (1-0)
1-0 44 alagie Sosseh, 1-1 67 Sinan ayranci
Straffar: 2-1 ante björkebaum, 2-2 adis 
Husidic, 3-2 Kim Skoglund, 3-3 Sinan 
ayranci, 4-3 Elliot Käck, 4-4 mattias 
adelstam, 5-4 Carl Nyström, marcus 
törnstrand miss 
Publik: 2 596
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6 april Eskilstuna-Hammarby 2-6

21 april Gefle-Hammarby 0-1

28 april Hammarby-Vasalund 2-1

1 maj Hammarby-IFK Norrköping 2-2

5 maj djurgården-Hammarby 1-1

12 maj Hammarby-Västerås 3-0

19 maj Hammarby-Sirius 3-0

22 maj Syrianska-Hammarby 3-4

2 juni Hammarby-GIF Sundsvall 6-1

9 juni AIK-Hammarby 1-0

16 juni Hammarby-BP 4-2

21 juni BP-Hammarby 0-2

28 juli Hammarby-AIK 0-0

4 augusti GIF Sundsvall-Hammarby 1-2

11 augusti Hammarby-Syrianska 1-3

20 augusti Sirius-Hammarby 2-2

26 augusti Hammarby-djurgården 0-1

2 september Västerås-Hammarby 1-5

8 september Vasalund-Hammarby 0-3

15 september Hammarby-Gefle 3-1

22 september Norrköping-Hammarby 5-1

29 september Hammarby-Eskilstuna

JSM-slutspel

6 oktober Åttondelsfinal 
Hammarby-Skiljebo SK 5-3 (1-0).  
Christoffer Hansebjer 2, Sebastian leon Valderrama, 
andreas Kotsiopoulos Holmberg, marcus lundberg.

14 oktober, kvartsfinal
Landskrona BoIS-Hammarby 1-2 (1-1). 
Sebastian ludzik, Nicklas lindqvist.

20 oktober, semifinal 
Hammarby-Kalmar FF 1-0 (1-0). 
Publik: 200. luca Sciaccia.

27 oktober, final, Örjans Vall, Halmstad 
Halmstads BK-Hammarby 5-3 (2-1).  
Publik: 608. 1-0 4 Simon Silverholt, 1-1 19 Viktor Nordin, 
2-1 30 anton Jonsson, 3-1 53 Shkodran maholli, 4-1 72 
ardian rexhepi, 5-1 78 anton Jonsson, 5-2 85 Gordon 
Jordell, 5-3 88 Patrik andersson Christiansson

3 april Hammarby-djurgården 0-5

18 april Assyriska-Hammarby 1-4

29 april Hammarby-BP 1-3

7 maj Hammarby-GIF Sundsvall 0-0

29 maj AIK-Hammarby 1-2

5 juni Hammarby-Brage 1-3

12 juni Syrianska-Hammarby 2-5

27 juni Hammarby-Gefle 3-5

17 juli djurgården-Hammarby 3-0

24 juli Hammarby-Assyriska 2-1

31 juli BP-Hammarby 4-0

7 augusti GIF Sundsvall-Hammarby 2-0

13 augusti Hammarby-AIK 0-3

28 augusti Brage-Hammarby 3-1

4 september Hammarby-Syrianska 4-4

11 september Gefle-Hammarby 5-0

B-slutspel

19 september Hammarby-Gefle 2-1

10 oktober AIK-Hammarby 2-3

16 oktober Hammarby-Assyriska 3-1

23 oktober Örebro-Hammarby 0-2

Folksam U21 Norra

Juniorallsvenskan Elit 
Norra
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Pojkallsvenskan Elit Mellersta

8 april djurgården-Hammarby 2-1

15 april Hammarby-Häcken 3-2

22 april IFK Göteborg-Hammarby 4-2

29 april Hammarby-Huddinge 1-3

5 maj Carlstad U-Hammarby 1-0

13 maj Hammarby-Jönköping S:a 4-1

20 maj IFK Norrköping-Hammarby 1-2

23 maj Hammarby-Sköndal 4-0

27 maj Hammarby-Lärje-Angered 5-2

3 juni IFK Uddevalla-Hammarby 1-1

10 juni Hammarby-älvsjö 7-0

17 juni Sköndal-Hammarby 0-2

29 juli älvsjö-Hammarby 1-2

5 augusti Hammarby-Uddevalla 3-2

12 augusti Lärje-Angered-Hammarby 0-3

19 augusti Hammarby-Norrköping 1-2

26 augusti Jönköping S:a-Hammarby 4-4

2 september Hammarby-Carlstad U 4-1

8 september Huddinge-Hammarby 1-1

14 september Hammarby-IFK Göteborg 2-0

23 september Häcken-Hammarby 5-1

30 september Hammarby-djurgården 4-1

PSM-slutspel

6 oktober, åttondelsfinal 
IK Brage-Hammarby 2-3 (0-0).  
Publik: 120. Sebastian Sjöberg, Kevin Castaneda Isaza, 
marcus Petersson Kettler.

14 oktober, kvartsfinal 
Hammarby-djurgården 6-2 (4-1).  
Publik: 150. Sebastian Sjöberg 2, marcus Petersson Kettler, 
Filip brkic, oliver Cucarano averstad, Viktor Nordin.

20 oktober, semifinal 
IF Elfsborg-Hammarby 4-1 (1-0).  
Publik: 123. marcus burman.
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