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HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2014

Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 12 mars 2015
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 över styrelsens förvaltning under de senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

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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Ordförandens ord
Det historiska året då allt föll på plats
2014 kommer att gå till historien som ett av de stora åren
i Hammarby Fotbolls historia tillsammans med 1982 och
2001 i och med återkomsten till Allsvenskan.
Dessutom har 2014 varit ett av de bästa någonsin för vår
ungdomsverksamhet.
Vi har idag heltidsanställda tränare för alla våra tolv Akademilag, vi
har fler utbildade ungdomstränare och fler ungdomar i vår utvecklingsverksamhet än någonsin och vi är Sveriges mest populära förening i Svenska Spels stora satsning Gräsroten.
Lägg till detta att föreningens ekonomi fortsätter att vara så stabil att
vi har möjlighet att investera i träningsanläggningen Årsta IP. Och
att dessutom verksamheten i Hammarby Fotboll AB för första gången på många, många år har gett ett överskott vilket gör det möjligt att
förstärka det egna kapitalet.
Ett stort tack till alla som tillsammans gjorde det möjligt.
68 Mål och alla möjliga rekord
Vi har i flera år trott att 60 mål och 60 poäng skulle ta oss till Allsvenskan. Nu kan vi konstatera att det inte alls hade varit tillräckligt
detta historiska 2014.
Men 68 mål och 61 poäng gjorde jobbet. Euforin och lyckan på Tele2
Arena minuterna efter 5-0 i sista matchen mot Jönköpings Södra är
redan Hammarby-historia.
Vi är tillbaka efter fem långa, långa år.
Och intresset för vår väg tillbaka har aldrig varit större. Låt mig ta
några siffror:
• På Tele2 Arena hade vi Sveriges största publik någonsin i svensk
fotbollshistoria: 306 762.
• Vi hade det högsta publiksnittet i Norden: 20 451.
• På hammarbyfotboll.se hade vi 1 200 000 unika besökare de senaste tolv månaderna med en härlig topp på 98 000 dagen innan
serieavslutningen. Upp ca 52 % i jämförelse med fjolårets 790 000.
• Vår playkanal HTV passerade 1,3 miljoner visningar under året.
• 31 074 kom och såg matchen mot Ljungskile. Fullsatt. Och fullbokat redan fem dagar innan kickoff.
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• 310 000 såg matchen mot Jönköping på TV12. Det är den högsta
tittarsiffran i kanalens historia, 63 % högre än när Zlatans PSG
mötte Marseille i årets hetaste match i Ligue 1 – bara för att ta en
jämförelse.
• Media var inte sena att haka på. Expressen ägnade hela åtta uppslag åt vårt avancemang. TV12 visade dokumentären Bara Bajare
i fem 45-minuters avsnitt. Bland andra the Guardian och norska
TV2 uppmärksammade kampanjen Fullsatt! Stort.
• Bajens Unga Supportrar (BUS) närmar sig 1 000 medlemmar,
som är med i teckningstävlingar, ordnar ansiktsmålning och tillverkar banderoller bakom norra läktaren före och under hemmamatcher. Dessutom arrangerades den första BUS-resan, till den
klassiska bortamatchen mot Degerfors. Fullsatt den också.
En stark, balanserad tillväxt.
Föreningens verksamhet har under de fem senaste åren vuxit med
20-30 procent årligen.
Några siffror: 2011 passerade vi för första gången 1 000 ungdomsspelare, tre år senare är vi över 1 700. 2011 hade vi 240 ledare, 2014
var det 420. 2011 var vi fyra heltidsanställda, nu hela 15. Och hela
tiden med en ekonomi i balans – som dessutom tillåtit betydande
investeringar i Årsta.
Ett strålande arbete har utförts av föreningschef Peter Kleve, våra fyra
sportchefer och våra tränare.
Nu fortsätter resan.
Intresset för Hammarby har helt enkelt aldrig varit större. Och vi
välkomnar alla, såväl veteraner som debutanter i vårt Hammarby.
Vi har under året fortsatt det systematiska och konstruktiva arbetet
i våra styrelser och organisationer, utgående från tydliga planer med
konkreta målsättningar. Och vi följer dem.
Och låt oss komma ihåg att allt det positiva inte hände plötsligt, över
en natt. Det är ett resultat av ett mångårigt arbete av både anställda
medarbetare och de många som på olika sätt bidragit med tid, energi
och tankar av ren och skär kärlek till Hammarby utan ett öre i ersättning.
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Framgången beror i stor utsträckning på att vi lyckats attrahera rätt
personer både i den sportsliga och den administrativa organisationen.
Också det ett resultat av ett systematiskt och långsiktigt arbete.
Ett stort tack till alla som varit delaktiga och gjort det möjligt. Hoppas ni följer med på den spännande resa vi har framför oss.
Öka takten sista kvarten.
Våra fans har lyckats ta med den klassiska stämningen på Söderstadion och utveckla den till ren magi på Nya Söderstadion.
Under året bevisade vi återigen att vi har Nordens bästa och
trognaste supportrar och deras magnifika stöd under matcherna
har gjort Nya Söderstadion till en arena, där alla vill spela. Årets
match för samtliga bortalag.
Vår 12:e spelare är otvetydigt också en helt avgörande orsak till den
publicitet klubben fått. Våra fantastiska publiksiffror är i mångt och
mycket ett resultat av det nya marknadsrådets arbete och det utmärkta samarbete som under året utvecklats mellan klubbens biljett- och
matchorganisation och de frivilliga krafterna i Bajen Fans, Bajenland
och Sudra Divizione med flera.
Och vi ska naturligtvis inte glömma hela den matchorganisation som
till största delen består av ideella krafter. De har fått alla nya och
gamla gäster att känna sig välkomna till vår arena. Och återkomma.
Utan er, ingen nämnd, ingen glömd, hade vi aldrig nått de publiksiffror som alla fotbollsklubbar i Norden avundas oss. Ett stort tack!
Vi ser också att vi nått en ny publik. Våra samarbeten med skolor
och klubbar i Bajenland har lockat många barnfamiljer, som aldrig
tidigare sett fotboll på vare sig Söderstadion eller Nya Söderstadion/
Tele2 Arena tidigare. Och de återkommer.
Investeringar i framtiden.
Med en tydlig spelidé, en rutinerad organisation och långsiktig ambition på den sportsliga sidan kombinerat med en budget som höll
hela vägen, har styrelsearbetet under verksamhetsårets fokuserats på
hjärtat i vår verksamhet: Årsta.
Under året har vi fått Sveriges bästa konstgräsplaner på plats, finansierade av Stockholms Stad. Vi har dessutom med egna medel investerat i en ny sjumannaplan för att ge bättre träningsmöjligheter för

våra Akademilag, och en uppvärmningsanläggning för att möjliggöra
träning på Årsta året runt.
Nu återstår det tredje steget: att samla hela Hammarby Fotbolls organisation under ett tak. Ritningarna är framtagna i samarbete med
en av klubbens sponsorer och bygglovshandlingarna är i skrivande
stund inlämnade till staden. Finansieringsfrågan är nära sin lösning.
Ett arbete som krävt mycket tid och energi från både styrelse och
enskilda ledamöter.
Och fler investeringar kommer att krävas.
2015 är det sista året med det sponsorship agreement med AEG, som
haft stor betydelse för att kunna stärka och balansera aktiebolagets ekonomi, och som är en god grund för det första året i Allsvenskan.
Det mesta tyder på att avtalet inte kommer att förlängas. Under kommande verksamhetsår måste vi därför förstärka vår säljorganisation för
att kunna säkerställa intäkter från företagsmarknaden, som är hållbara
för Allsvenskan.
Ett högt prioriterat område för vår vd Henrik Kindlund under kommande året.
Hammarby akademi 2.0.
Akademiverksamheten har de senaste åren funnit sina former och
utvecklats avsevärt, med fyra egna spelare i 2014 års A-trupp, och
totalt ett tiotal spelare i distrikts- och landslag på ungdomssidan. Vi
har oerhört många talanger som kommer underifrån och vi har stora
förhoppningar att få se dessa på Nya Söderstadion inom kort. Det är
dags för fler av våra unga spelare att ta nästa steg.
Styrelsen har därför under hösten 2014 initierat ett strategiskt planeringsarbete för att ta nästa steg i utvecklingen av våra unga spelare,
med sikte på A-laget.
Därmed lägger vi 2014 års verksamhet till handlingar och historia.
Richard von Yxkull
Styrelseordförande i Hammarby IF Fotbollförening
Tf. styrelseordförande i Hammarby Fotboll AB
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Hammarby Fotboll Organisation
Hammarby Fotboll Organisation

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
Så
här ser Hammarby Fotbolls ägande och organisationsstruktur ut.
investerare.

Så härHammarby
ser Hammarby
Fotbolls ägande och organisationsstruktur
ut.
IF
Anschutz
Fotbollförening
Entertainment Group
Hammarby
Anschutz
Årsmöte IF
USA
Fotbollförening
Entertainment Group
Årsmöte
USA
Hammarby IF
Fotbollförening
Hammarby
Styrelse IF
Fotbollförening

AEG Sweden AB
Övriga investerare

Styrelse

AEG Sweden AB
Styrelse

Styrelse

Hammarby
Fotboll AB
Hammarby
4+3+1
ledamöter
Fotboll AB
4+3+1 ledamöter

5–18 år
år
6-16

A-trupp

1 780
500aktiva
aktiva
5–18
år
6-16
år
150
ledare
380
ledare
5-19
år
11700
500
aktiva
780 aktiva
aktiva
150 ledare
ledare
380
ledare
420

A-trupp
A-trupp
U21

Kontakt- och adressuppgifter
Kontaktoch adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Hammarby
Fotboll
IF Fotbollförening
Tel 08-462
88AB
10/ Hammarby
(växel). Telefontider
måndag-fredag 9.00–16.00
8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
Postoch besöksadress:
Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Fax 08-462
93 20
Tel
08-462
88 10 (växel). Telefontider måndag-fredag 9.00–16.00
8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
E-post:
info@hammarbyfotboll.se
Fax
08-462
93
20
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post:
info@hammarbyfotboll.se
E-post till
hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se

Hammarby Supporterbutik
E-post
till besöksadress:
hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se
Kontaktoch
Post- och
Hornsgatanadressuppgifter
98, 118 21 STOCKHOLM
Hammarby Supporterbutik

Tel 08-720 89 70 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
Hammarby
Fotboll
AB /98,11-15.
Hammarby
Fotbollförening
Postoch besöksadress:
Hornsgatan
118 21
STOCKHOLM
Öppettider:
Vardagar
10-18,
lördagar
Extraöppet
i IF
samband
med vissa matcher.
Tel 08-720 89 70 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se

Postoch besöksadress:
Veterinärgränd
6, 121
63 Johanneshov
E-shopen
Öppettider:
Vardagar 10-18,
lördagar 11-15.
Extraöppet
i samband med vissa matcher.
Tel:
08-462
88
10
(växel).
Telefontider
måndag-fredag
9.00-15.30 (lunchstängt 12-13)
Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Fax:
E-shopen
Tel08-462
08-720 93
89 20
72 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
E-post:
info@hammarbyfotboll.se
Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Twitter:
@hammarbyfotboll.se
Tel
08-720
89 72 E-post:
e-shop@hammarbyfotboll.se
Derbybutiken
StockholmDerby
AB (samägd
av AIK, Djurgården och Hammarby)
Facebook:
facebook.com/HammarbyFotboll
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se

Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
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Styrelsernas sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2014

Hammarby Fotboll AB 2014

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Maria Östberg Svanelind
Patrik Niklasson
Hans Eskilsson
Mikael Samuelsson
Jonas Strimling
Stefan Gullberg

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Christopher Klein
Paul Samuels
Andreas Sand
Martin Nilsson
Jens Gustafson von Zeipel
Mattias Fri
Jörgen Willgård t.o.m 141013
Mikael Samuelsson fr.o.m 141013

Suppleanter
Wayne Seretis
Peter Granström

Suppleanter
Inga

Ständig Hedersledamot
Björn Ekblom

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek		

Kontor
Henrik Kindlund, Verkställande direktör

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tio
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 valdes Tommy Seidefors (ordf)
Kent Granqvist och Wille Ahnberg.

Sport
Mats Jingblad, Sportchef
Ekonomi
Jörgen Willgård, Administrativ chef
Sabina Karlsson, Redovisningsansvarig
Marknad
Markus Nilsson, Biljettansvarig
Mats Åberg, Projektledare
Malin Qvarnström, Marknadskoordinator
Göran Rickmer, Evenemangs- och säkerhetsansvarig
Håkan Leydner, Bevakningssamordnare

Information
Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, Föreningschef 				 Love Gustafsson, Redaktör
Jakob Uddeholt, SLO
Johan Lager, Sportchef Akademin
Bo Wester, Sportchef Utvecklingsblocket 13-18 år
Jesper Sporre, Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år		
Daniel Engström, Sportchef Utvecklingsblocket 5-7 år
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HIF Ungdom
Foto: Hans Fridén

Fler än någonsin spelar fotboll i Hammarby

Fler pojkar än någonsin spelar fotboll i Hammarby, över 1 700
har under året spelat fotboll i vår grönvita tröja. Detta gör oss
starkare och gynnar hela Hammarby Fotboll. Akademin blir
starkare, vi får fler skolsamarbeten och långsiktigt skapar vi
även fler supportrar.
Men att vi växer på breddsidan höjer även kravställningen på vår organisation. Under sista åren har vi växt från 70 till 195 anmälda lag i
S:t Erikscupen. Under året har vi även stärkt kansliorganisationen för
att hantera ökningen med en ny sportchef för 9 och 11-manna lagen på
breddsidan, Bo Wester. Med Bo har vi nu fyra heltidsanställda sportchefer på ungdomssidan som jobbar för varsitt block. Dessa är:
Johan Lager
Sportchef Akademin 8-18 år

Medlemstidningen Hammarbyiten Fotboll
Under året har vi gett ut fyra nummer av vår digitala medlemstidning
– Hammarbyiten Fotboll. En mycket uppskattad tidning med fokus på
föreningens ungdomsverksamhet som mejlas ut till medlemmarna.

Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-18 år
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år
Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-7 år
En viktig utvecklingsfaktor under året har varit att få uppvärmt konstgräs på Årsta IP både för A-laget men även för Akademin. Äntligen kommer våra akademispelare att kunna träna på hemmaplan även under vintern, nu slipper de åka runt hundratals mil under vinterhalvåret för att
spela fotboll.
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Detta har blivit möjligt enbart tack vare klubbens supportrar, närmare
bestämt de supportar som har tecknat sina spelkortspoäng på Hammarby IF FF. Hammarby IF FF vann precis som 2013 Svenska Spels tävling
”50 miljoner till ungdomsidrotten”, och tilldelas 1,27 miljoner kronor.
Klubben vill rikta ett stort tack till alla de supportrar som har tecknat
sina spelkortspoäng på Hammarby IF FF. Vi hoppas på lika stort stöd
även nästa år för tävlingen forsätter och 50 nya miljoner delas ut nästa
höst igen.
Samarbetspunkterna med Enskede IK, Boo FF och Huddinge IF har
stärkts och vi har bland annat genomfört en gemensam föreläsning för
samtliga klubbars ledare i ämnet talangutveckling och ledarskap. I vardagen träffas klubbarnas kanslier fyra gånger per år och vidareutvecklar ungdomsverksamheterna gemensamt, till exempel genom erfarenhetsutbyte.

Värdegrunden
Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, Kärleken Tillsammans är vi Hammarby.
Ett annat fortsatt starkt fokusområde inom ungdomsfotbollen ligger på
det värdegrundsarbete som startades under 2013, där vi kontinuerligt
jobbar in vår värdegrund i verksamheten.

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2014

Peter Kleve Föreningschef HIF FF

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.
Gemenskapen
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

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2014
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Ekonomi HIF FF 2014
Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet för pojkar 5 -19 år. Föreningens
intäkter har under 2014 uppgått till 16 640 tkr. Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 1 921 tkr
De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Budget

Utfall

Ökade intäkter, Skolsamarbeten …………………………………… 2 826
Antal skolsamarbeten och antal elever inom skolsamarbetena
har under året ökat mer än beräknat, där igenom även intäkterna
från skolsamarbetena.

(3 227)

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel…………………………………………… 0
Bidraget från Svenska Spels kampanj, ”50 milj till ungdomsidrotten”
var ej budgeterat.

(1 283)

Ökade intäkter, Sektionsavgifter ………………………………………… 1 600
Ökat antal aktiva spelare.

(2 046)

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Ökade kostnader. Planhyror …………………………………………………… 852
Det ökade antalet lag har medfört ökade planhyror.

(1 251)

Ökade kostnader. Löner …………………………………………………… 4 438
Ökat antal anställda har ökat kostnaden.

(4 608)

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 7 7 15 tkr.
Med årets resultat på 1 921 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare. Årets positiva resultat ger och
har redan gett möjligheter till finansierade satsningar. Ungdomsfotbollens största problem är brisen på
konstgräsplaner och det är även i framtiden en högst prioriterad fråga för våra satsningar. Vi har även en
ambition att ytterligare stärka organisationen inom breddfotbollen (utvecklingsblocket) för att kunna hantera
vårt ökande antal aktiva spelare och lag.
Peter Kleve
Föreningschef
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Akademilagen P8 - U19
Mycket internationellt spel för akademilagen
Akademiverksamheten har under året
omfattat lag i alla åldersklasser från
P8 till U19. För fjärde året i följd certifierades Hammarby som en fyrstjärnig
akademi. Klubben har haft ett stort
antal spelare uttagna till distriktslagssamlingar och även ett flertal som fått
ta på sig landslagsdressen.
Årsta IP
I år har alla Akademilagen tränat på Årsta
IP tillsammans vilket gett bra träningsförutsättningar och sammanhållning mellan
lagen. Nu är även omklädningsrummen på
plats samt att det skall vara värme under vintern på planen.
S:t Erikscupens slutspel
Hammarby valde aktivt att inte delta i slutspelet 2014. På Stockholms FF:s representantskap i november 2013 togs ett beslut att
inte genomföra slutspel och att lagen i stället
skulle spela fler seriematcher. Därefter tog
StFF:s styrelse ett nytt eget beslut att genomföra ett slutspel för åtta lag i varje åldersgrupp. Hammarby anser att StFF-beslutet
att genomföra slutspel strider mot det demokratiskt fattade beslutet på representantskapet om att förlänga säsongen samt lägga ned
slutspelet, och valde tillsammans med bland
annat AIK att avstå slutspelet.
U19
Efter en fantastisk höstsäsong slutade laget på en
fin tredjeplacering i den Juniorallsvenskan Elit
Norra serien men missade slutspelet med en poäng. Laget gjorde överlägset flest mål av alla lag i
serien. Erik Ejermark vann inte bara den interna
skytteligan utan även den för hela serien på 19
gjorda mål. Under sommaren flyttade den lovande 16-åriga målvakten Viktor Johansson till
Birmingham för spel med Aston Villa.
12

U17
Laget slutade på sjätte plats i U17 Allsvenskan Norra och knep den sista slutspelsplatsen. Isac Lidberg, 16 år, vann den interna
skytteligan på 15 mål och slutade på fjärde
plats i den totala. Laget har använt sig av fyra
15-åringar under året som fått mycket med
speltid.
I Gothia Cup Tipselit Trophy ställdes Hammarby mot turkiska storlaget Besiktas i första matchen. Matchen slutade 2-2 och följdes
upp av ännu en oavgjord match mot Malmö
FF 3-3. I sista matchen besegrades Doncaster med 1-0. Detta räckte till andraplatsen
i gruppen men tyvärr bara till B-slutspel. I
placeringsmatchen föll laget mot Newcastle
United.
U16/P98
P98-orna under Mahdi Vaseghpanah slutade
på en utmärkt tredjeplats i seriespelet. Laget var nytt Akademilag 2014 och de flesta
spelarna kom från gamla P98:2. I Cup Denmark under sommaren tog sig laget till final
men föll i en jämn match.
U15/P99
Laget slutade i mitten av P15 Elit efter ganska ojämna prestationer där segrar mot topplag varvades med poängtapp mot bottenlag.
Själva tabellplaceringen var väntad, en del av
förklaringen är att fyra 99:or mest har spelat
med U17.
Under sommaren deltog laget med framgång i
Örebro Elite Cup där man till slut föll i semifinalen mot Helsingborg. Sinatra Antwi (-00)
blev under året inbjuden till Crystal Palace
Akademi. Laget tränades fram till sommaren av Ferhat Boz men ersattes av Jeppe
Mauritzson från U19. Ferhat gick motsatt
väg och ersatte Jeppe som assisterande tränare i U19.
HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2014

P14/P00
Laget följde upp segern i S:t Erikscupen 2013
med en fin andraplats i P14 Elit 2014. I Sverigecupen (inofficiellt SM) föll P14.killarna
överraskande redan i åttondelsfinalen mot BK
Häcken vilket var en missräkning. Det gick
bättre i Cup Denmark där de vann finalen mot
Greve Fodbold med 1-0. Kevin Jarret Marston
blev under året inbjuden till Aston Villa.
P13/P01
I seriespelet har laget klarat såväl vår- som
höstserie och är klara för P14 Elit 2015. Årets
höjdpunkt var som vanligt inofficiella SM
i Lomma. 01-orna började med förlust mot
finska storklubben FC Honka 1-2. Nu var
man tvungna att besegra såväl Malmö FF
och Halmstads BK som båda räknades till
favoriterna. Efter två strålande insatser och
segrar med 4-0 respektive 1-0 var laget klart
för A-slutspelgrupp. Där besegrade man både
AIK 2-1 och Boo FF 2-0 men föll mot BP
med 1-2, vilket räckte till semifinal mot Helsingborgs IF. Det blev en jämn match som
gick till straffar där Hammarby drog det
kortaste strået. I match om tredje pris vann
laget däremot den avgörande straffsparksläggningen. P13 deltog även i en inbjudningsturnering i Italien och överraskade där
storklubbar såsom Bologna, Lazio, Empoli,
Siena med flera genom att nå en andraplats,
efter att ha förlorat finalen mot Fiorentina.
P12/P02
I KB Cup gjorde P12 bra ifrån sig men föll
i en avgörande match i gruppen mot slutsegrarna Malmö FF. Laget har även deltagit i två internationella turneringar, Riga
samt Milano, och fått många tuffa och bra
matcher. Abdoulie Jabana -03 blev under
året inbjuden av Chelsea och besökte deras
Akademi under en vecka.

P11/P03
I Minicupen Falkenberg, inofficiellt SM,
gick Hammarby fram som en ångvält och
var favoriter i finalen. Finalen blev mer kamp
än skönspel och BP gick segrande ur den med
2-1. Seger blev det dock i BP Stadium Cup
där många av de bästa lagen deltog. P11 deltog också i flera turneringar utomlands där
den kanske främsta meriten var finalplatsen
i Holland, där det blev förlust mot Anderlecht. 28 lag deltog och Hammarby hade
många storklubbar bakom sig såsom PSV
Eindhoven, Paris, Club Brügge, Heerenveen
med flera.
P10/P04
Laget började året med seger inomhus i
ST-Cupen i P03 klassen. Och i Halör Cup
gjorde man en strålande insats. Segrar över
bland andra BP 2 och KB Köpenhamn ledde fram till semifinal mot Vedbæk Søllerød
Boldklub. Orken var dock slut och laget föll i
förlängning. Trots detta besegrade man AIK
i matchen om 3:e pris. Vedbæk Søllerød vann
till slut för andra året i rad. Guld blev det
i Matrix cup mot tufft motstånd. I Balocco
cup Italien ledde vinster mot bland andra
Atalanta ända till semifinal.
P9/P05
Gjorde en bra insats i Halör Cup mot ett
år äldre motståndare och gick längst av alla
P05 lag från Stockholm. Laget deltog också
i internationella turneringar i Tyskland och
Finland där de fick tufft motstånd.
P8/P06
Här har grabbarna drillats i teknik av Mattias Ellhar och Fredrik ”Peffe” Stûbner under sitt första år i Akademin. Man har varvat
matcher i 7-manna mot två år äldre motståndare med 5-mannamatcher mot jämnåriga.

Laget vann under utomhussäsongen samtliga
matcher som man spelade mot lag i egen ålder. Utöver detta har 06-orna deltagit i cuper
och seriespel mot två år äldre motståndare.
I samtliga P04-cuper som man deltog i blev
det minst semifinal.
Landslag
Följande spelare har deltagit på samlingar
med det svenska ungdomslandslagen under
2014:

P17/97: Cesar Weilid, Alenga Masimango,
Niklas Jansson, Sebastian Hjerpebo, Rodi
Tekes och William Garcia. Alenga Masimango och Sebastian Hjerpebo var med
Stockholms segrande distriktslag i finalen i
Cup Byggnads.
Johan Lager
Sportchef Akademi

Tränare i Akademilagen 2014
P16/98 Marwan Badar, Viktor Johansson
och Isac Lidberg
P17/97 Sebastian Hjerpebo, Alenga Masimango och Cesar Weilid
P18/96 Viktor Nordin och Markus Peterson Kettler
• Fet stil innebär att spelaren har spelat
landskamp.

Lag Ansvarig tränare, Assisterande tränare
Målvaktstränare
U19 Mikael Hjelmberg, Ferhat Boz (Jeppe
Mauritzson till sommaren)
Gustav Scheutz
U17 Anders Wasserman, Isak Dahlin
Gustav Scheutz

Distriktslag
Följande spelare har deltagit på samlingar
med Stockholms distriktslag under 2014:

U16 Mahdi Vaseghpanah, Malek Benbouzid
Mikael Ohlin

P14/00: Gaston Bjare, Moonga Simba, Asokolo Simba, Victor Waldenberger Svedin,
Hampus Söderström, Rasmus Källgren, Jonathan Johnsson, David Nilsson, Elias Ölmheden, Kevin Jarrett Marston, Oliver Svalander, Ismail Okur samt Anton Lernehav.

P00 Charlie Lidholm, Peter Selin
Christian Hildebrandt

P15/99: Marcus Mitander, Isak Stone, Adnan Vrana, Mattias Wedin, Abel Girma,
Jakob Rylander, Thomas Wåhlin*, Lamin
Sheriff och Giuliano Gatica Almqvist. På
Elitpojklägret i Halmstad representerade Adnan Vrana Hammarbys färger.
P16/98: Max Hemstadius, Brasse Wallefelt,
Petter Soelberg, Marwan Badar, Patrik Burman och Isac Lidberg.
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P99 Jeppe Mauritzson (Ferhat Boz till
sommaren), Michael Medioni
Mikael Ohlin

P01 Fredrik “Peffe” Stûbner, Vinzent Lopez
Christian Hildebrandt
P02 José Salomon, Vinay Vijay Saujani
Leon Röse
P03 José Salomon, Peder Eriksson
Leon Röse
P04 Mattias Ellhar, Sebastian “Basse”
Wal denström
P05 Charlie Lidholm, Viktor Eriksson och
Chris Öhman Törnsten

13

Knatteverksamheten
Lek och Lär fotboll med Hammarby!
Hammarby IF FF knatteverksamhet har under 2014 innefattat pojkfotboll för 5-7 åringar. I knatteverksamheten deltar
cirka 850 ungdomar tillsammans med 180 aktiva och ideellt arbetande ledare som i huvudsak kommer från föräldraleden. Ledarna har roller som tränare och/eller administratörer.

Daniel Engström
Sportchef Hammarby IF FF Knattefotboll

Foto samtliga bilder på denna sida: Hans Fridén

2014 genomfördes tredje året av vår utbildningsplan som går under
namnet ”Lek och Lär Fotboll”. Hammarby IF FF har som avsikt att
utveckla samtliga fotbollsindivider både fotbollsmässigt och socialt.
Vårt uppdrag är att ge varje enskild spelare en bra fotbollsutbildning
som skall vara både rolig och utvecklande.
Uppdraget är också att vidareutveckla varje enskild ledare genom att ge
dem kunskaper och erfarenheter 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 av juli
och december månad.
Träningsverksamheten har vid utomhusperioden (april-oktober) varit
belägen vid Kanalplan (Hammarby IP), Sofiaskolans BP, Hammarbyhöjdens BP och Kärrtorps IP. Under inomhusperioden (novembermars) har den genomförts i Eriksdalsskolans och Björkhagens skolas
gymnastiksalar.
Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samtliga knattelag där det

ingår ett enskilt tema. Detta för att ge spelaren möjligheten att prova
på de grundläggande fotbollsmomenten: vändningar, driva - finta dribbla och tillslag - skott.
När det gäller matcher så har 5-åringarna som startar sin verksamhet
under april inte ingått i matchverksamheten under året. 6-7-åringarna har deltagit i vår interna matchserie ”Bajenligan”, där syftet är
att skapa gemenskap och positiv anda under fotbollsmässiga former.
Matcherna spelades under året vid Hammarbyhöjdens konstgräsplan
på lördagar. Samtliga lag har deltagit i Bajenligan. I april startar 2015
års Bajenligan.
Målsättning för fotbollsutbildningen är att när spelaren är 7 år skall
denne genom vår verksamhet ha färdigheter för en god bollkontroll
med båda fötterna. Spelaren ska också haft möjligheten att lära in de
grundläggande 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 ca 500 nya spelare inom knattefotbollen.
Ledorden i verksamheten är:
KUL och UTVECKLANDE.
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Utvecklingsblocket P8 - P12
Foto: Hans Fridén

Prestigelöst ledarskap öppnar upp för utvecklande samarbeten.

Utvecklingsblocket P8-P12 har under säsongen inkluderat
31 träningsgrupper (ca 540 spelare) – jämfört med 2013 en
ökning med sex lag och 140 spelare. Denna ökning kommer
framför allt från det enorma intresset som finns ute i Bajenland att börja spela fotboll redan som knatte i Hammarby.
Men intresset är även stort att söka sig till Bajen vid senare
åldrar, vilket är ett tecken på att blocket utvecklas positivt
och att lagen representerar föreningens färger på ett schyst
och trevligt sätt under S:t Erikscupen och i andra cupspel.
Precis som tidigare säsonger har en process att bilda ett uttalat lag
2 i åldersgrupp P12 ägt rum under 2014. Åldersgruppens närmare
60 spelare har sedan mitten av mars observerats under träningar och
matchspel. Dessutom har över hälften av åldersgruppens alla spelare
varit elever på föreningens Plantskola, vilket gjort att observationsgruppen inför bildandet av denna träningsgrupp även inkluderat
Akademiinstruktörer.
Denna process har inför nästa säsong medfört att åldersgruppen P13
inkluderar ännu ett lag – vilket öppnat upp för ett provspel för externa spelare till de tre tidigare befintliga träningsgrupperna. Ett prestigelöst ledarskap och samarbete mellan åldersgruppens tränartrojka
har möjliggjort detta.
Nedan en lista över antalet lag och spelare i blockets respektive ålders-

grupp. För att ge dessa lirare i åldern 8-12 år möjlighet att utöva sin
älskade sport och drömma sin dröm finns vecka efter vecka, månad
efter månad över 200 ideellt arbetande tränare, lagledare och administratörer på plats i verksamheten. Detta är i stor utsträckning föräldrar som även lägger tid på både intern och extern utbildning i
ämnen fotboll, ledarskap, närvaroregistrering med mera.
Spelare födda:
2006 - 10 lag -150 spelare
2005 - 6 lag - 100 spelare
2004 - 8 lag - 150 spelare
2003 - 4 lag - 80 spelare
2002 - 3 lag - 60 spelare

Jag tänker inte avsluta denna verksamhetsberättelse med någon ointressant resultatbörs!
Nej, istället vill undertecknad tacka alla inblandade; spelare, tränare, ledare, föräldrar med flera för ett utvecklande och spännande år.
Jag passar på att lyfta på hatten för våra sköna 02:or som nu lämnar
blocket för att bli stora grabbar, lycka till!
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Jeppe Sporre
Sportchef UTV-verksamheten P8-P12
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Utvecklingsblocket P13-P18
Utveckling framför enskilda lags resultat
Hösten 2013 hölls ett möte med tränarna i blockets lag och undertecknad. Där
fastslog vi att vi måste utveckla samarbetet mellan lagen och fokusera på att
utveckla spelarna i flera miljöer. Detta
framför enskilda lags resultat – och det
har under säsongen utvecklats väldigt
bra!
Det är roligt att konstatera att många yngre
spelare har visat framfötterna när de spelat
matcher med äldre lag. Sedan är det viktigt att
ta med sig detta ”hem” till sitt eget lag för att
stärka hela gruppen. Jag hoppas att detta samarbete mellan lagen kommer att fortsätta under
2015 under ny ledning av en ny sportchef.
U-truppen
Truppen har i år bestått av spelare födda 96-98
med tyngdpunkten på spelare födda 97. Laget
har spelat P18/19 och P17. Rotering av spelare
födda 98-99 har skett under året med tanke på
utveckling för individerna. Efter säsongen åkte
laget till Barcelona och deltog i en cup med

bra resultat. Trevlig avslutning för truppen där
många spelare nu söker utmaningar i andra
klubbar runt om i Stockholm.
Huvudtränare under året har varit Krister Qvil.
Han har assisterats av Jonas Åkerlund som till
säsongen 2015 fortsätter tillsammans med
Tony Wågensand och Christian Ljung (98:2).
Målvaktstränare har varit Billy Hoogendoorn
som dessutom varit ansvarig för alla målvakter
i blocket. Billy kommer tyvärr inte att fortsätta
2015 i föreningen.
98:2
Efter att föreningen valt att satsa på en U16trupp inom akademien så hade tränaren Tony
Wågensand och Christian Ljung endast 8-9 spelare vid uppstarten av säsongen 2014. Huvudanledningen var alltså att många spelare hamnade
i U16-truppen. Till våren så var det i alla fall
15 spelare då ett antal återvände från U16. Träningsmässigt saknade laget en målvakt men detta löstes matchmässigt inom blocket. Mycket bra
samarbete, vilket har varit en förutsättning, har
under året skett med 99:2 och U-truppen. Ett

99:3 på läger i Spanien
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resultat av detta är att alla spelare i truppen under säsongen har spelat matcher med U-truppen.
99:2
Den trupp som under året varit spindeln i nätet för att få ihop spelare till alla lag från Utrupp till att hjälpa 00:orna i deras 99-serier.
Roberto Array har haft ansvaret för truppen
medan Andreas Brundin har varit assisterande.
Den sistnämnde kom under säsongen in på en
utbildning och Roberto fick styra hösten ensam
vilket blev ett väl stort lass.
I Sanktan har laget spelat två serier varav en
mot ett år äldre. Bra utveckling under året har
resulterat i två bra placeringar. Man har också
deltagit i ett par turneringar. I Future Cup och
Gothia Cup visade truppen att dom kan prestera mot riktigt bra lag. Under säsongen har
två spelare flyttats till akademins 99-lag och två
spelare har på fast basis spelat med U-truppen
i både P17 och P18/19 och gjort det riktigt bra.
99:3
99:3 som har tränats av Stefan Reppen under

fyra år har under året fått ihop en väl fungerande trupp trots stora utbyten av spelare under försäsongen. En serie i Sanktan har truppen deltagit i samt varit inblandade i rotationer
av spelare med 99:2 och 00:3 och 00:4 vilket
inneburit mycket matchspel för alla spelare i
20-mannatruppen. Laget har även deltagit i en
cup i Västerås under säsongen. Administrativ
klippa i 99:3 har varit Tomas Isberg som har
skött allt exemplariskt under säsongen.
00:2
Tränare för laget har varit Jonas Jernsäther,
Toplica Veselinovic och Lennart Källgren
(som tillkom i maj). Truppen har bestått av 17
utespelare och två målvakter. En spelare lade
skorna på hyllan under säsongen. Två serier har
det spelats i varav en mot äldre. Truppen var
inte tillräckligt stor för detta och ett visst arbete
har fått läggas på att pussla ihop matcher med
spelare från olika lag.
Truppen har deltagit i två cuper utanför Stockholm, Örebrocupen som är en sommarcup och
Stångebrocupen som spelas efter säsong. Efter
sommaren har laget haft rotationsträningar
med spelare från 00:3 och 00:4, vilket resulterat i att tre tagit plats i 00:2.
00:3
Laget har tränats av Patrik Larsson och Mark
Jenkinsson och deras huvudmålsättning har för
2014 varit att få ihop en fungerande trupp, efter att årskullen hösten 2013 tog ut ett renodlat
lag 2 med spelare ur alla tre då befintliga trupper. Efter en trög start under våren började det
före sommaren att fungera riktigt bra. En del
spelare återvände till laget från andra klubbar

och samt att några spelare tillkom utifrån. Totalt har truppen haft 24 spelare och spelat i två
serier i Sanktan. En av dessa har serier har varit
mot ett år äldre lag. Under matchsäsongen har
truppen samarbetat med 00:4, 99:2 och 99:3
vilket har fungerat bra.
Säsongen avslutades med ett lyckat träningsläger i Barcelona där man spelade en del träningsmatcher samt hade förmånen att få tillgång till
professionella spanska tränare som körde några
av passen. Ett stort fokus under lägret var att
jobba med teambuilding inför 2015 vilket ledarna tyckte fungerade jättebra.
00:4
Ledare för truppen har under året varit Daniel
Häger, Kaj Degernäs, Sandy Haggart och Danny Bola. Man har haft 25 spelare att tillgå och
laget har spelat två Sanktan-serier varav en mot
ett år äldre motstånd. Cuper under året i urval:
Linköping Södra i april, Sweden Cup, Spåret
Cup och Gothia Cup. Laget har under året
samarbetet med flera lag i föreningen; 00:2,
00:3, 99:2 och 01:4. Samarbetet har gällt såväl
träningar som matcher och cuper samt höstens
träningsläger.
01:2
01:2 var en trupp som bildades till säsongen
med spelare ur alla våra 01-lag. Två externa tränare, Michael Berhe och Tim Hamida, var med
under hela uttagningsprocessen hösten 2013.
Truppen fick snabbt igång verksamheten efter
ett bra lagarbete under vintern/våren. Laget
har spelat två serier i Sanktan där en varit mot
äldre motstånd. Dessutom deltog man i Gothia
Cup och tog sig vidare ett par omgångar in i A-

slutspelet och efter säsong bar det av till Polen
och en turnering där.
Spelarna har under året utvecklats mycket och
en förklaring kan vara de temainriktade träningarna där laget haft olika upplägg varje vecka. Fokus under året har varit på utveckling före resultat. Resultatet har dock kommit ändå.
01:3
Laget har satsat mycket på träningsmatcher under säsongen för att prova olika spelmodeller,
vilket har utvecklat spelförståelsen. I seriespelet
deltog man endast i en elvamannaserie, då det
var för få för få spelare för två lag i elvamanna
och för många för ett lag i niomanna. Laget,
som tränades av Joakim Persson, Tim Karlsson
och Jack Saliba, spelade under året en hel del
turneringar och gick bland annat till semifinal
i Örebrocupen.
01:4
Den här truppen fick snabbt ordning i leden
efter uttagningen till ett renodlat 00:2 genom
ett bra arbete av lagets tränare Osvaldo Martiatu och Mehran Shadidim. Totalt har truppen bestått av 22 spelare som har spelat i två
Sanktanserier där den ena var mot ett år äldre
motstånd. För att ge killarna mycket speltid har
man också deltagit i många turneringar, bland
annat turneringar i Nyköping, McDonalds
cup, Aroscupen och ett flertal mindre cuper.
Laget har under säsongen samarbetat i med
01:3 och 00:4 för att utveckla spelarna.

John Fransson
Sportchef Utvecklingsblocket
9- och 11-manna

Plantskolan
Växer så det knakar…
Hammarby Plantskola, som erbjuder
föreningens spelare tillhörande Utvecklingsblocket P8 – P12 möjlighet till ett
extra träningspass i veckan, växer så
det knakar! Man har från föregående
säsongs elevantal på 110 spelare fullkomligt exploderat till att under 2014
ha 180 spelare i verksamheten.
Av alla elever har femton grabbar i åldern 1012 år anmält sig som målvakter, även detta

en mycket glädjande ökning från föregående
år. Skolans rutinerade instruktörsstab har
förutom två nyrekryter varit den samma som
tidigare säsong. Detta är väldigt positivt då
det märks på eleverna att de känner sig trygga med sina läromästare.
Den övervägande positiva feedback kring utvecklingen hos eleverna från ordinarie tränare,
föräldrar och spelarna själva gör att Hammarby ser över möjligheten att utöka verksamheten. Spelare som idag växer ur Plantskolan in-
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för P13 året kommer ges möjlighet till fortsatt
utbildning via Plantskolan. Majoriteten av de
trettiotre elever födda 2002 som 2015 växer
ur skolan har tydligt deklarerat att de gärna
skulle vilja fortsätta om möjlighet fanns.
Tanken och förhoppningen är att kunna erbjuda extra utbildning till äldre spelare hela
vägen genom ungdomsåren.
Jeppe Sporre
Sportchef UTV verksamheten P8 – P12
Ansvarig för Plantskolan

17

Hammarby Skolsamarbeten
Samarbete med fem certifierade skolor
Hammarby har som målsättning att
varje spelare som elitsatsar inom
Hammarby Fotboll ska kunna koncentrera sig på sin fotbollsutbildning och
samtidigt nå minst en gymnasieexamen. För att möjliggöra den dubbla
utbildningen – både skola och fotboll
– har Hammarby startat samarbeten
med olika skolor i Stockholmsområdet.
På gymnasienivå samarbetar vi med tre
stycken NIU-godkända gymnasier (nationell idrottsutbildning): Midsommarkransen
Gymnasium, Fredrika Bremergymnasierna
samt Huddinge Gymnasium. I mellan- och
högstadieåldern finns vi på Gubbängsskolan
och Nybohovsskolan som även de är certifierade av förbundet.

Fredrika Bremer
certifierat NIU gymnasium
På Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är
det Isak Dahlin, också han akademitränare
för U17. Han håller i verksamheten tillsammans med akademins målvaktstränare
Gustav Scheutz, Tom Manselin som är akademins fystränare och Thom Åhlund som
instruerar spelarna. Totalt är det 54 spelare
varav tio spelar för Hammarby.
Huddingegymnasiet
certifierat NIU gymnasium
Jeppe Mauritzson, från akademin P99 och
senare U19, tränar spelarna som går på Huddingegymnasiet. Totalt är det 25 spelare i
verksamheten varav tre spelar i HIF FF.

Gubbängsskolan
certifierad grundskola
Akademitränaren för P8/9, Charlie Lidholm,
håller i fotbollsträningen på Gubbängsskolan
tillsammans med José Solomon som är akademitränare för P12/13. Spelarna, som finns
i årskurserna 4-9, tränar fotboll två gånger i
veckan. Totalt är det 154 spelare som tränar
fotboll på skoltid i Gubbängsskolan. Av dessa
spelar 45 i något av Hammarbys pojklag.
Nybohovsskolan
certifierad grundskola
På Nybohovsskolan har vi fotboll från årskurs 4 till 6 och pelarna tränar två gånger
i veckan. Totalt är det 68 spelare som tränar
fotboll på skoltid i Nybohovsskolan varav 16
är Hammarbyspelare. Alla dessa tränas av
akademitränare för P10/11, Fredrik ”Peffe”
Stübner.
Peter Kleve
Föreningschef HIF FF

Foto: Therese Norberg

Midsommarkransen Gymnasium
certifierat NIU gymnasium
Eleverna på Midsommarkransen Gymna-

sium tränas eleverna av en av Hammarbys
akademitränare för U17, Anders Wasserman.
Eleverna tränar dagtid på Årsta IP och totalt
är det 24 spelare som tränar fotboll på skoltid
varav elva är Hammarbyspelare.
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Matcharrangemang
Viktiga ideella krafter
Det är många kuggar som behöver
fungera för att det vi andra tar för givet
ska ske – att lagen går in på planen
till ”Just idag är jag stark” med en fantastisk inramning, och sedan lirar 90
minuter fotboll. Tiotusentals åskådare
ska trivas, och att de allt som oftast
gör det har vi till stor del de ideella
krafterna att tacka för.
Under en fotbollssäsong spelar Hammarby Fotbolls A-lag femton seriematcher på hemmaplan,
eventuellt även matcher i Svenska cupen beroende på hur långt laget når i den tävlingen.
Under 2014 handlade det om en match i cupens gruppspel i mars. Det blir även träningsmatcher och genrep, sammantaget är det alltså
många hemmamatcher för klubben under ett
år. För att allt ska fungera som det måste, behövs ett omfattande arbete bakom kulisserna –
och där är de ideella krafterna mycket viktiga
för maskineriet.
Vid alla dessa hemmamatcher behövs ett stort
antal frivilliga personer. Ett femtiotal publikvärdar hjälper till med service för publiken. Ytterligare tio arbetar med logistik och teknik för
matcharrangemanget; allt från att mediefolket
förses med bränsle i form av kaffe till det som
hörs i arenans högtalare.
Henrik Kindlund, vd i Hammarby Fotboll AB:
– 2014 var publikt sett det största året någonsin i klubbens historia. En viktig del i våra publikframgångar är den höga nivån på service
vi erbjuder vår publik på matchdagen. Jag är
verkligen stolt över bemötandet från vår ideella
personal gentemot publiken. Från klubbens
sida vill jag rikta ett stort tack till de personer
som arbetat ideellt på våra matcher under 2014.

Publikvärdarna
En publikvärd har stort grönvitt hjärta och
blir Hammarby Fotbolls förlängda arm vid
arrangemangen. Enligt myndigheterna och
Svenska Fotbollförbundets föreskrifter ska ett
bestämt antal publikvärdar finnas på plats när
det arrangeras match, och givetvis blir deras
uppgift ännu viktigare med än större åskådarmassor. Publikvärdens funktion är främst service- och säkerhetsinriktad, och dess roll för att
Hammarby Fotboll ska kunna erbjuda sin publik en bra nivå när det gäller detta är väsentlig.
I utbildningen för publikvärdar ingår kompetens inom såväl juridik, brandsäkerhet och
sjukvård; styrkan är ordentligt rustad för uppgiften. Man arbetar även preventivt för en bra
ordning inne på arenan.
Publikvärdarnas arbete blev ju mer serviceinriktat i och med arenaflytten. Nu när publiken

väl börjar komma tillrätta, hur kommer man
då att jobba? Vi frågade Håkan Leydner som
arbetar med arrangemang- och säkerhetsfrågor.
– Vi kommer att fortsätta sätta publikservice i
fokus för alla arbetsgrupper. Det handlar inte
bara om publikvärdarna utan om alla som har
kontakt med vår underbara publik, såsom visitationspersonal och ordningsvakter. Så viktigt
är det med bra service. Vi kommer ha många
förstagångsbesökare och vi kan lägga grunden
till att deras upplevelse blir mycket bra genom
vårt utåtriktade servicearbete.
– Vi strävar också efter att ge besökande supportrar en toppupplevelse av arenan genom att
ha dedikerad personal som har fått stor erfarenhet av att hjälpa bortasupportrar tillrätta på
Tele2 Arena. Vidare kommer vi även hitta rutiner som underlättar för vår personal att arbeta
konsekvent oavsett match. Det tror vi kommer
höja vår lägstanivå avsevärt denna säsong.
Kommer det övergripande arbetet att skilja sig
åt något nu när det är Allsvenskan som gäller,
utöver att humöret nog gått upp några snäpp
hos alla i Bajen?
– Ja, det kommer det absolut, men inte så
mycket som man kanske tror. Visst kommer
vi ha större bortaklackar i år och även matcher
som klassas med högre risk än förra året, men
i grund och botten är servicen man ger universell. Men det är fantastiskt kul att får börja med
en positiv känsla i år, stämningen är på topp i
alla läger. Vår personal gör ett grymt jobb och
jag känner mig alltid stimulerad att få arbeta
ihop med dem inför varje match.

Matcharrangemang
Janne Sjöberg har ett övergripande ansvar för
att allt flyter på som det ska inne på Tele2 Arena när Bajen lirar hemmamatch. Hans servicegrupp – som jobbar med allt kring lagen, domarna och TV – består av ungefär tio personer.
Vilka och vad är det som behövs?
– Det jobb som David Redebo gör kan nog vara
ett av de ensammaste. Han sitter i ett rum som
ensam hammarbyare och sköter bildvisningar
samt klockan, och så kan han spela musik därifrån, berättar Janne.
– Rickard, Maja, Lena och Calle har vi placerat
på huvudläktaren. De sköter all statistik som
produceras, både den som kommer ut i pappersform på arenan och den som kan följas live
via Svenska Fotbollförbundets sajt. De här uppgifterna ligger också till grund för TV-grafiken.
– Vid matcherna jobbar också Paul och Peter
som är våra speakrar. De sköter all matchinformation samt alla intervjuer på innerplan,
och ibland även i loungerna. Dessutom jobbar Sussi och Matilda som värdinnor till lagen
och domarna, och hjälper till med vad de kan
behöva. Vi har också tillsammans som uppgift
att samordna med TV-produktionen och sköta
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tidsschemat, inklusive att matchstart sker vid
rätt tidpunkt.

Service för media, lag och domare
Tillsammans med Björn Jansson är Lennart
Oskarsson ansvarig för att serva pressen som
bevakar Bajens hemmamatcher. Björn har arbetat ideellt inom Hammarby på olika sätt
ända sedan han var 15 år gammal, och Lennart
är inte heller någon färsking direkt.
– I år fyller jag 70, och jag hittade nyligen HIFflaggor ritade i en skolbok från när jag gick i
tvåan, så jag har ju varit Hammarbyare i över
60 bast. Det var i ”Sumpan” som jag växte upp,
men farsan hade mött Bajen när han spelade i
Hofors där jag också föddes, och jag fick nog
syn på hans urklippssamling.
– Nu gör jag mitt femtonde år med Hammarby
Fotboll. Tidigare arbetade jag med Hammarby
Bandy, först som tränare 1993-95, sedan som
assisterande till Thomas Fransson, och därefter
som lagledare. Vi som var med när Bajen gick
upp för 20 år sedan ska snart fira jubileet ihop
på Zinken, berättar Lennart.
Hur ser då en vanlig matchdag ut för Lennart?
– Om det är avspark 19.00 görs första ärendet,
att köpa kaffebröd och mjölk, vid 12-snåret. Sedan åker vi till arenan och börjar plocka i ordning. Det är fotovästar och pressbrickor, kopieringsmaskiner som ska kopplas in. Sedan fixar
vi fikat så det är klart när lagen, domarna och
media börjar droppa in vid 17-tiden. Efter TVproduktionsmötet med matchdelegater ställer
jag mig i insläppet för pressen där jag fått ackrediteringslistorna av Love Gustafsson, men precis
till avspark blir jag avlöst av arenabolaget om det
kommer någon eftersläntrare, säger Lennart.
– Under matchen ser vi bland annat till att fotograferna har koll på var de får vara och inte,
och efter slutsignal håller vi i presskonferensen.
Sedan gäller det mest att få ut spelarna till media för intervjuer, så att de och vi kan åka hem.
Och hur skiljer det sig åt på Tele2 Arena jämfört med Söderstadion?
– Det är ju jätteskillnad, främst för att det är så
långa avstånd att man inte kan täcka dem själv.
På Söderstadion var allt jättetajt med pressutrymmen ovanför omklädningsrummen. Nu
behöver vi vara några fler för att det ska fungera, slår Lennart fast.
– I stort sett tycker jag att allt har satt sig bra
efter flytten och när vi nu varit där ett tag, vi
börjar växa in i kostymen. Journalisterna har
lärt sig hur de vill ha det på sin arbetsplats, och
då blir det lättare för oss att serva dem.
Publik, funktionärer och press – alla ska trivas.
Och att de oftast gör det har vi till stor del de
ideella krafterna att tacka för.
Mattias Jansson
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Hammarby Fotboll AB
Ett alldeles utmärkt år
Serieseger och avancemang till Allsvenskan. Nytt publikrekord i svensk
fotboll och publikrekord gällande Tele2
Arena. De satsningar som prioriterades
inför 2014 har gett mycket god effekt.

Sammantaget upplever vi att vi under 2014
har skapat en mycket stark sportslig organisation, vilket innebär utmärkta möjligheter
till såväl kortsiktiga resultat som långsiktig
utveckling.

Inför 2014 beslutade styrelsen i Hammarby
Fotboll AB om ett antal tydliga satsningar. I
första hand handlade det om att investera i
en starkare sportslig organisation med fokus
på långsiktig utveckling. Därutöver beslutades det också om förstärkning av biljettorganisationen samt förbättring av möjligheterna
att producera och distribuera rörligt bildmaterial via egna kanaler. Hur har då utfallet
blivit?

När det gäller biljettorganisationen har
Markus Nilsson rekryterats som huvudansvarig och under hösten 2014 har ytterligare en person tillkommit. Utöver dessa
två ”fasta” tjänster ingår ytterligare en till
två inhyrda personer i biljettorganisationen
under säsongskortsförsäljningen som pågår
november – april. För att förstärka kommunikationen kring biljettförsäljningen har ett
Marknadsråd inrättats under 2014.

Inom den sportsliga organisationen har
nye sportchefen Mats Jingblad rekryterats,
ny huvudtränare har rekryterats i form av
Nanne Bergstrand och fystränaren Claes
Hellgren har knutits till klubben. Med
dessa rekryteringar har det dels tillförts djup
kompetens men kanske framförallt enorm
erfarenhet. Vidare har klubben anlitat en
mental coach, Anders Friberg. Under hösten
kompletterades tränarstaben dessutom med
den individuelle tränaren Patrik Hansson.

I Marknadsrådet ingår dels ett par personer
med professionell kompetens inom reklam,
PR och försäljning. Därutöver också representanter från Bajen Fans och Bajenland.
Klubbens uppfattning är att Marknadsrådet
har fungerat mycket väl under året och bidragit till att höja kvaliteten och öka effektiviteten i marknadsföringen av säsongskort
och matchbiljetter.
Gällande övrig kommunikation har klub-
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ben främst satsat på att förbättra det rörliga
materialet. En ny plattform för video- och livematerial har implementerats och mängden
rörligt material har ökat med drygt 100%.
Även om det finns en förbättringspotential
anser vi att satsningen fallit mycket väl ut.
Kvaliteten har höjts rejält och antalet visningar har ökat från ca 700 000 2013 till
drygt 1,7 miljoner 2014.
Sammantaget har de prioriterade satsningarna gett mycket god effekt. Vi har vunnit
serien och avancerat till Allsvenskan. Vi har
slagit nytt publikrekord i svensk fotboll med
307 000 besökare i seriespelet. Vi har slagit
nytt publikrekord för fotboll på Tele2 Arena
med 31 074 besökare i matchen mot Ljungskile i augusti.
De biljettintäkter som genererats under året
har delvis använts för att förstärka organisationen i form av spelare, ledare och övrig
personal. Men glädjande nog har vi också ett
positivt ekonomiskt resultat i bolagets verksamhet, vilket leder till en förstärkning av
bolagets egna kapital.
Henrik Kindlund
vd Hammarby Fotboll AB
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SLO-funktionen
Dialog, service och BUS – tredje året för SLO-funktionen
2012 infördes inom Hammarby Fotboll funktionen Supporter
Liaison Officer, SLO. Funktionen handlar om att förbättra
servicen för supportrar och dialogen och samverkan mellan supportrar, klubb och andra aktörer. Arbetet bedrivs på
många sätt, ett exempel är samarbetet med Bajens Unga
Supportrar (BUS) som under året nådde 1 200 medlemmar.
Första året handlade mycket om att känna av behovet av
funktionen och identifiera fokusområden, andra året om att
utveckla organisation och hitta innehållet för den. Här följer
några exempel på arbete inom varje område som skett under
året 2014:
Service/Information
Praktisk hjälp till tifogrupp inför matcher, information till sup-
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portrar inför hemmamatch och bortamatch, initiativ för att
förbättra handikappades situation på läktarna. Dessutom har
SLO utvecklat aktiviteter och info bakom familjeläktaren tillsammans med BUS – Bajens Unga Supportrar, vars medlemsantal
gick upp till cirka 1 200.
Dialog och samverkan
SLO lyft fram önskemål och arbetat med aktiv dialog, samverkan, information med mera mellan klubb, motståndarklubbar,
supportrar och polis på hemma- och bortamatcher. Funktionen
har också organiserat möten mellan supportrar och klubbens
representanter. Dels genom träffar med representanter för organiserade supportergrupper och klubbrepresentanter och dels
genom införandet av evenemangsforum öppna för alla supportrar.
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SLO har också ägnat sig åt samverkan som inkluderar andra
samhällsaktörer. Exempelvis samarbete med Söderandan, som
är ett lokalt brottsförebyggande råd, inför supportermarschen
vid premiären. Detta för att göra så många längs med marschens väg så nöjda som möjligt: supportrar, butiksinnehavare,
åskådare, trafikanter och boende.
Vidare har SLO ett samarbete med Stockholms Ungdomstjänst
där klubben tar emot ungdomar som avtjänat ungdomstjänst,
syftet är att bidra till att bryta destruktiva mönster och öka förståelsen för klubbens arbete. En uppgift är att utforma alternativ för supportrar att jobba i matchdagsorganisationen istället
för tillträdesförbud. SLO samverkar också med Program Supporter, det nätverk för fältassistenter från olika stadsdelar som
närvarar på matcher i trygghets- och kontaktskapande syfte för
ungdomar.

Kunskap
SLO har bidragit med kunskap i syfte att kanalisera och stimulera initiativ och reaktioner åt konstruktivt håll. Exempel är kunskapsbyggande informationsmöten om föreningsdemokrati och
om regelverk och förutsättningar för arrangemang på Hammarbys matcher och i svensk fotboll.
Mätbarhet
Under november 2014 utformades för tredje året i rad en publikenkät för den gångna säsongens besökare. Över 4 000 svar
kom in och har hanterats och vidareförmedlas till ansvariga för
olika områden. Bland annat har de tillfrågade fått delge sin uppfattning om SLO-funktionen för att på så vis kunna utveckla den.
Jakob Uddeholt Supporter Liaison Officer, (SLO)
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A-laget
Foto: Andreas L Eriksson.

Äntligen allsvenskt igen

2014 var ett stabilitetens år på A-lagssidan, särskilt jämfört med det turbulenta 2013 med såväl arenaflytt som
tränarbyte under säsongen. Under en
ny sportslig ledning, med huvudtränaren Nanne Bergstrand och sportchefen
Mats Jingblad, gjorde Hammarby en
stark säsong. Och i sista seriematchen
för året kunde laget säkra seriesegern
inför en fullsatt Tele2 Arena. 2014 blev
överlag ett exceptionellt år på publiksidan med ett hemmasnitt på hela 20
451 - bäst i Norden.
Bergstrand och Jingblad presenterades vid en
minst sagt välbesökt presskonferens, några
dagar efter att 2013 års seriespel tagit slut.
Duon satte också omgående sin prägel på
bygget, med stora förändringar i spelartruppen, som också gjordes mindre. Man tydliggjorde tidigt att det bästa är en trupp där fler
känner sig delaktiga, och där nästan samtliga
är med i varje matchtrupp.
Dessutom förstärktes ledarstaben. Tidigare
världsmålvakten i handboll, Claes Hellgren,
blev ny fystränare. Anders Friberg rekryterades som mental coach, och under sommaren
24

hämtades individuelle tränaren Patrik Hansson från Bergstrands tidigare klubb, Kalmar
FF.
Försäsongen
Bajen var ju för första gången med i Svenska
Cupens nya upplägg med gruppspel, och
försäsongen spetsades därmed till med tre
tävlingsmatcher. Sex vänskapsmatcher avverkades, mot tio föregående år. Framför
allt minns supportrarna nog matcherna på
Kanalplan, där tusentals såg 3-0 mot Åtvidaberg och 2-1 mot TPS Åbo. Däremellan
hade Hammarby spelat 4-4 mot armeniska
FC Mika och 3-2-besegrat Superettan-nykomlingen Sirius under match- och träningslägret på Cypern. Enda förlusten kom borta
mot Brommapojkarna (2-3). Vid genrepet
på Tele2 Arena stod finska mästarlaget HJK
Helsingfors för motståndet i en match som
slutade 3-3.
Svenska Cupen
Tuffast möjliga motstånd väntade för de
grönvita när det i mars var dags att kliva in i
cup-gruppen: svenska mästarna Malmö FF.
I premiären ställdes Bajen mot seriekollegan
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Ängelholms FF. Här blev det 0-0, i en match
som de grönvita dominerade trots numerärt
underläge. Degerfors bortabesegrades med
3-1 innan gruppfinalen i Malmö. Bajen hade
behövt en seger och stod upp bra inför drygt
tusen tillresta, men fick se sig besegrat med
uddamålet (2-3).
Hammarby kommer att delta i Svenska Cupens gruppspel även våren 2015, eftersom
man i september slog ut division 2-laget
Karlstad BK (2-1 på Tingvalla IP) i cupens
andra omgång.
Vårsäsongen i Superettan
I premiären stod Assyriska FF borta på programmet. 5 614 fick se Fredrik Torsteinbø
nicka in prestigemötets enda mål på til�läggstid. 29 307 på en utsåld hemmaarena
bjöds sedan på den första riktiga klang- och
jubelföreställningen i Bajens nya hem. Degerfors avfärdades med hela 5-0, och det var
onekligen en riktig drömstart på seriespelet.
Men härnäst kom ”spöket” Ängelholm och
roffade åt sig tre poäng, och i Sundsvall vann
”Giffarna” toppmötet med 3-1. Poängtapp
blev det också hemma mot Värnamo (2-2),
men en bortaseger som skulle visa sig blytung

var 1-0 i Ljungskile. Johannes Hopf stod här
för den svettigaste av sina 13 hållna nollor i
Superettan, medan skytteligavinnaren Kennedy Bakircioglu (17 mål) avgjorde.
Hammarby följde upp med tre raka segrar och tog sig till den position i tabellens
toppskikt som man sedan skulle vägra att
släppa ifrån sig. En missräkning var däremot 1-2-förlusten borta mot Sirius, där laget gjorde en slät figur. Därefter väntade en
överkomlig uppgift i form av senare nedflyttade Landskrona, och 4-0-seger, men Bajen
fick nöja sig med 1-1 i Östersund. Hemma
mot GAIS visade sig truppen alltför tunn
(1-3-förlust), men i gengäld var det enda
gången under året som det var den huvudsakliga orsaken till en förlust. Och formsvackan, med fyra poäng på lika många
matcher, gick över med besked när Nannes
mannar just innan sommaruppehållet reste
till Småland två gånger om. Först gjorde Bajen mål på allt mot Jönköpings Södra (4-0),
och därefter avgjorde omställningarna mot
Öster (2-0).
Hösten
Serien vände, med klar seger även i hemmareturen mot Öster (3-0). Mot Assyriska tvingades Bajen däremot avsluta med tio man efter
att Torsteinbø gått sönder; söderbröderna
kom undan med 1-1 och blotta förskräckelsen mot bottenlaget. På Stora Valla i Degerfors fick bland andra den första bortabussen
med Bajens Unga Supportrar se en 2-1-seger,
efter att Amadaiya Rennie inlett målskyttet
på sin gamla hemmaplan. Nu väntade toppmöte mot GIF Sundsvall. Inför 25 142 var
Hammarby tagna av stundens allvar, och låg
efter en krampaktig första halvlek under med
0-2. Sista tio minuterna lyckades laget hämta
ikapp till kryss. Inhoppande Andreas Haddad forcerade in 1-2, och Kennedy Bakircioglu slog in straffen som betydde 2-2.
Inte heller vid säsongens tredje försök lyckades Hammarby rå på ekonomiskt krisande
Ängelholm - 0-1 på bortaplan. Förväntningarna på nästa toppmatch hemma, mot
Ljungskile, var ändå skyhöga. Tillsammans med supporterorganisationerna hade
en kampanj nått sitt mål; då alla platser för
första gången var öppna för försäljning blir
31 074 ett svårslaget publikrekord. Trots att
den under året notoriskt poängräddande nyzeeländske mittbacken Steven Old visades ut
just före paus och trots att Bajenspelarna fick
iväg 27 avslut, lyckades man inte få bollen
i nät. Också denna gång satte två matcher i

Småland stopp för fortsatt grus i maskineriet;
Hammarby vann klart i Värnamo (2-0) och
vände sent i Huskvarna (2-1).
Avgörandet
Nanne Bergstrand talade hela året om långsiktighet och att bygga ett spel som är hållbart
för Allsvenskan. Seriens uppslutning närmade
sig, och Hammarby var i allra högsta grad
med i toppstriden, men tränaren tummade
inte på sitt mantra för den sakens skull. Och
det var under Superettans två sista månader
som Hammarby allt mer såg ut att vara redo
för större uppgifter. Framför allt var Bajen
fullkomligt obevekligt på Tele2 Arena, med
19 mål på de fyra sista hemmamatcherna. 6-0
mot Syrianska följdes visserligen av 1-1 i Varberg, men 4-1 mot Sirius och 3-1 i Landskrona var odiskutabla viktorior. Östersund hade
sågats av från toppstriden lagom till sitt besök
i Bajenland, och även om jämtarna chockade
med två snabba mål i början av andra halvlek
var det till slut inget snack – 4-2. Nahir Besara, höstens förgrundsfigur tillsammans med
Kennedy, gjorde här tre baljor.
Bortamatchen mot GAIS var minst sagt
emotsedd. Supportrarna strömmade till västkusten med buss, tåg, flyg och bil. ”Makrillarna” stred för nytt kontrakt och lyckades
också mobilisera en del publik, men av de 10
450 på Gamla Ullevi var nästintill hälften
skönsjungande Hammarby-sympatisörer. Att
hemmaföreningen flera gånger fick avbryta
en tränarintervju på innerplan eftersom ingen hörde vad som sades säger en del… Själva
matchen slutade rättvist 0-0, efter att Bajen
haft fler men GAIS farligare målchanser.
Hammarby hade nu säkrat minst kvalplats,
men det krävdes seger hemma mot Jönköpings Södra för att inte behöva nöja sig med
just tredjeplatsen. ”Giffarna” hade för ovanlighetens skull inte fallit igenom under hösten, och Ljungskile vägrade med en hel radda
övertidsmål att förlora. Alltför ofta var det
dock kryss som bohuslänningarna kämpade
till sig, och med tolv (!) oavgjorda matcher
räckte det inte ända fram. ”J-Södra” hade
gjort en urstark höstsäsong och sånär spurtat
ifatt topptrion, men återigen hade Bajen flyt
inför sin hemmamatch; Öster räddade 3-3
i omgången före och därmed saknade motståndarna tabellmässig motivation.
Det var dock inget som märktes på uppträdandet. Jönköping stod upp bra, men Hammarby fick hjälp av att målvakten Anton Cajtoft agerade klumpigt två gånger om. Efter
en våldsam satsning mot Nahir Besara kom
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han undan såväl straff som utvisning, men
en mer tveksam situation där Lars Mendonca
Fuhre föll gav både och. Kennedy missade
dock straffen, och för 30 129 (utsålt, sedan
veckor tillbaka) blev det en ruskigt nervös
halvtidsvila. Men direkt efter paus fick Kennedy sin chans till revansch, och smekte in
den förlösande 1-0-frisparken. Sedan rann
det på. Nästa läge från straffpunkten släppte
Kennedy inte ifrån sig – 2-0 med halvtimmen kvar. Efter att Torsteinbø lättat in trean
vågade massorna börja jubla, och Michael
Timisela gjorde första målet i Bajentröjan av
bara farten. Symboliskt var att återbördade
Linus Hallenius satte punkt för Superettansejouren med sitt 5-0-mål – firandet kunde
börja.
Spelarrekryteringar under 2014
Jingblad skred till verket omgående efter tillträdandet, och då hela sjutton spelare lämnat laget efter 2013 års säsong trillade också
nyförvärven in, även om truppen alltså blev
mindre. Från Superettan-kollegor hämtades tre spelare: bosnienserbiske mittbacken
Marko Mihajlovic (Brage), liberianske yttern
Amadaiya Rennie (Degerfors) och vänsterbacken Stefan Batan (Assyriska). Tre nyförvärv hade under 2013 spelat allsvenskt: innermittfältarna Johan Persson (Öster) och
Erik Israelsson (Kalmar FF) samt hemvändande anfallaren Pablo Piñones-Arce (Öster). Och norska Tippeligaen bidrog med en
kvartett: yttrarna Fredrik Torsteinbø (Sandnes Ulf) och Lars Mendonca Fuhre (Aalesund) samt mångsidige och landslagsmeriterade Jan Gunnar Solli (Vålerenga) – och
mittbacken Lars Sætra (Strømsgodset), som
anslöt under sommarfönstret. I juli passade
Hammarby också på att hämta hem forwarden Linus Hallenius från Genoa (senast utlånad till schweiziska Aarau).
Landslagsuppdrag
Under 2014 har mittbacken Sebastian Hjerpebo och offensive mittfältaren Alenga
Masimango deltagit i P17-landslagsspel för
Sverige, och dessutom har innermittfältaren
Cesar Weilid kallats till läger med truppen.
I P16-landslaget har anfallaren Isac Lidberg
medverkat, och stått för flera mål i blågult.
Bajens vänsterback Alex Simovski blev under
året uttagen i Makedoniens U19-landslag.
Viktor Nordin fortsatte att kontinuerligt representera Sverige, men nu i P18-landslaget,
där Hammarbys scoutingansvarige och tränare Mikael Hjelmberg dessutom bistått förbundskaptenen Claes Eriksson.
Mattias Jansson
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U21-laget
Svängigt år för ungt Bajen
För andra säsongen i SvFF:s U21-seriemodell var Superettans föreningar uppdelade i en nordlig och en sydlig serie.
Hammarby deltog därmed i Folksam
U21 Superettan Norra, där en tredjeplats gjorde att man under hösten
spelade i en B-slutspelsgrupp med tre
andra klubbar.
I U21-serien blir det lite missvisande att
tala om deltagande lag, eftersom det ju till
skillnad från i senior- och U19-spelet snarare
handlar om konstellationer. Generellt ställer
Hammarby upp med en blandning av yngre
spelare från A-truppen och tongivande killar
från U19-laget, 2014 såg vi en påtaglig föryngring i U21-spelet. Sex-sju U17-spelare fick
dessutom prova på spel i U21.

Mikael Hjelmberg, som under hösten också
haft uppdrag som hjälptränare till förbundskapten Claes Eriksson i P18-landslaget,
agerar liksom för U19-laget matchcoach i
U21-serien. Hjelmberg är den som håller i
individuell träning samt talangutveckling
för de som medverkar i U21-spelet. Överlag
tycker han att det varit givande U21-drabbningar under året, men han ilsknade till och
efterlyste skarpare regelverk när Östersunds
FK flera gånger kom till spel med hopplock
från Stockholmsområdet - eller till och med
ett helt inlånat lag.
I grundserien bestod alltså motståndet av
Superettans norra halva vilket innebar 14
matcher. Endast seriesegraren kvalificerade
sig till slutspel och matcher mot allsvenska
föreningar. 2013 vann ju Hammarby serien,
men denna gång var dess sydligaste lag vassast; Jönköpings Södra IF tappade bara poäng tre gånger och fick ihop 34 poäng. IK
Sirius blev tvåa med 33 poäng, medan Bajen slutade trea på 24 inspelade poäng. Det
blev ändå övervägande vinster för de grönvita, åtta stycken mot en oavgjord och fem
förluster, men toppduon gick inte att rå på.
Samtliga hemmamatcher under året spelades
på Kanalplan där ett gemytligt fik och fri
entré gjort att ett par hundra åskådare trivts
kring planen.
För alla föreningar i serien utom ”J-Södra”
väntade alltså B-slutspel, med fyralagsgrupper och dubbelmöten. Hammarby ställdes

här mot GIF Sundsvall, IK Sirius och Östersunds FK. Det blev segrar i båda matcherna
mot Sirius, men förluster mot ”Giffarna”,
och varsin viktoria i mötena med ÖFK. Därmed blev facit en andraplats och nio poäng,
bakom segrande Sundsvall. Bästa målskyttar
under året blev Lindqvist och Viktor Nordin
med åtta nätkänningar var, följda av U19lagets anfallsduo Wani Mukoko och Markus
Kettler samt A-lagsmittfältaren Nahir Besara
på fem baljor.
Höjdpunkter under året? Hemmamötet med
Assyriska blev en besynnerlig historia, där
gästerna låg på för ett kvitteringsmål och var
väl så bra som Hammarby under större delen
av matchen. Men under slutkvarten gick Bajen från 1-0 till 6-0, med bland annat osannolika fyra mål på sex minuter. B-slutspelet
inleddes med bortamatch i Sundsvall, där
unge Marwan Badar stod för avgörandet mot
”Giffarna” på tilläggstid. Ett dussin ”oljerockar” hade rest tiotals mil för att stötta
högljutt, och kunde fira tillsammans med
Hammarbyspelarna.
Hjelmberg ser positivt på årets U21-matchande:
- Både U19- och A-lagspelarna får bra
matcher varje vecka där hela trupperna får
speltid. De flesta U19-spelarna har spelat
U21-matcher, och gjort det riktigt bra när
de blandats upp med A-lagspelare. Så det har
varit givande matcher för Hammarbys kommande generation, sammanfattade han på
hammarbyfotboll.se.
Mattias Jansson
Foto: Andreas L Eriksson

Från A-laget har målvakten Tim Markström,
mittbacken Sebastian Ludzik, ytterbacken
Jonathan Tamimi och offensive Nicklas
Lindqvist medverkat kontinuerligt, och gjort
det lite till ”sitt lag”. Fem överåriga spelare
plus en målvakt tillåts i dessa matcher, som
därmed också blir bra tillfällen för matchträning när A-lagsspelare är på väg tillbaka
i spel efter skador, eller om tränarstaben vill
testa spelare på en ovan position. Här til�låts också föreningarna att titta närmare på
gästspelare i sin egen miljö. Och emellanåt
tog Hammarby också hjälp av klubbar från

Söderort, när spelschemat gjorde att spelare
behöver lånas in till U21-matcherna.

Jonathan Tamimi, en av spelarna från A-laget som spelade kontinuerligt i U-21.
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Publikstatistik och utmärkelser 2014
Publikligan i Superettan 2014
(Publiksnitt hemma)
1 Hammarby 20 451
2 GIF Sundsvall 3 586
3 GAIS 3 383
4 Östers IF 3 289
5 Östersunds FK 3 289
6 Jönköpings Södra IF 2 424
7 Degerfors IF 2 048
8 Assyriska FF 1 901
9 Varbergs BoIS 1 848
10 Landskrona BoIS 1 811
11 Syrianska FC 1 809
12 IK Sirius 1 779
13 IFK Värnamo 1 607
14 Ljungskile SK 1 504
15 Husqvarna FF 1 316
16 Ängelholms FF 501

Den uppåtgående spiralen när det gäller intresset för att se
Hammarby fortsatte under säsongen 2014 – och det med
besked. De redan höga publiksiffrorna ökade markant. Den
fulla effekten av flytten till en ny och större arena började
synas, dessutom gick det ju till skillnad mot föregående säsonger också riktigt bra sportsligt.
Publiksnittet ökade från imponerande 12 101 till enorma 20 451, vilket är en nivå som exempelvis flera klubbar i italienska Serie A inte
når upp till. Hammarbys siffror står sig över huvud taget väl i en
jämförelse med Europa. Om vi tittar på europeiska klubbar på den
näst högsta nivån i respektive seriesystem är Hammarby nr 15 som
publiklag.
Ingen allsvensk klubb kom upp i Hammarbys publiksnitt, klubben
var alltså 2014 års främsta publiklag trots spel i Superettan. Snittet
i Allsvenskan stannade på 7 132 åskådare, Hammarby hade därmed
13 319 fler per match!
Flera rekord slogs under året. Exempelvis blev Hammarby den första
svenska klubben att sammanlagt uppnå över 300 000 åskådare på seriematcherna under en säsong. Rekordet för match i Superettan slogs
också, det innehades visserligen tidigare av Hammarby men putsades
nu ytterligare till 31 074 (i seriefinalen mot Ljungskile 24 augusti).
En annan anmärkningsvärd notering är att Hammarby hade över 20
000 åskådare vid sex hemmamatcher i följd (de sex avslutande matcherna) vilket inte inträffat tidigare i svensk seriefotboll.
Allt som allt kom över 20 000 vid åtta tillfällen, alltså i mer än hälften
av seriematcherna. Sämsta publiksiffran var 11 936, i matchen mot
Husqvarna den 12 maj.
I Superettan sammantaget blev snittet 3 267, en höjning med 301
åskådare jämfört med föregående säsong. Det är siffror som serien får
väldigt svårt att upprätthålla den kommande säsongen.
I cupens gruppspelsfas hade Hammarby en hemmamatch, mot Ängelholms FF den 4 mars. Då kom 7 875 åskådare vilket var rekord i
gruppspelet. Siffran överträffades ett par veckor senare när Malmö
FF tog emot Hammarby inför 8 276, varav nästan 2000 var ditresta

Hammarbysupportrar.
Klas Ruthmans pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årligen delar ut ett individuellt- och lagpris på totalt 5 000 kronor. Priset tillfaller en spelare som
är lojal, god kamrat och har bra träningsnärvaro och det har delats ut
årligen sedan 2009. Priset delas ut i samband med en A-lagsmatch på
hemmaplan under hösten, denna gång blev det mot IK Sirius den 28
september. 2014 års pristagare var Kevin Jarret Marston, född 2000.
Ovve Anderssons Ledarpris
Ovve Anderssons Ledarpris delades ut för andra gången. Ovve har
arbetat många år inom Hammarbys organisation och skapat ett pris
vars syfte är att belöna en ledare som står för ett föredömligt ledarskap. Pristagare 2014 blev Tony Ramsden som sedan 2002 varit engagerad i olika ledarroller inom Hammarby IF FF – i stort sett i alla
funktioner som ledarskap kan innehålla. För närvarande har Tony
en roll inom det äldsta utvecklingslaget och ansvarar administrativt
för försäljningen av 50-50-lotter vid A-lagets hemmamatcher. Tony
erhöll ledarpriset i samband med matchen mot Östersunds FK 21
oktober.
Värdegrundspriser
HIF FF delar ut ett stort antal värdegrundspriser där utgångspunkten
är föreningens fem värdeord – Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen,
Respekten, Kärleken. Samtliga spelare i åldrarna 5, 6 och 7 år erhöll
medalj med orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” den 20 september på Hammarbyhöjdens IP.
När det gäller spelare från åtta år och uppåt utser respektive träningsgrupp ”årets värdegrundsspelare” och dessa får en pokal. I samband
med matchen mot Östersund på Tele2 Arena delades 55 sådana pokaler ut.
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Magnus Hagström
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Fakta och statistik 2014
Hammarbys A-lag (antal seriematcher inom parentes)
Målvakter: Johannes Hopf (30 matcher), Tim Markström (0).
Försvarare: Michael Timisela (28 matcher), Stefan Batan (27
matcher), Jan Gunnar Solli (25 matcher), Daniel Theorin, (19
matcher), Thomas Guldborg Christensen (17 matcher), Lars
Sætra (14 matcher), Marko Mihajlovic (10 matcher), Sebastian
Ludzik (2 matcher), Jonathan Tamimi (0 matcher)
Mittfältare: Lars Mendonca Fuhre (30 matcher), Kennedy
Bakircioglu (28 matcher), Johan Persson (28 matcher), Amadaiya
Rennie (28 matcher), Nahir Besara (26 matcher), Erik Israelsson
(25 matcher), Fredrik Torsteinbø (22 matcher), Nicklas Lindqvist
(7 matcher), Viktor Nordin (5 matcher)
Anfallare: Pablo Piñones-Arce (24 matcher), Andreas Haddad
(14 matcher), Linus Hallenius (9 matcher)
Anmärkning: spelarna är indelade enligt den kategori som
Hammarby Fotboll använder på hemsidan. I praktiken kan de ha
spelat i annan lagdel när de medverkat i matcher.

Sportchef: Mats Jingblad
Tränare: Nanne Bergstrand
Assisterande tränare: Carlos Banda, Patrik Hansson,
Mikael Hjelmberg
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Fystränare: Claes Hellgren
Mental rådgivare: Anders Friberg
Naprapat: Mikael Klotz
Kiropraktor: Sam Masih
Foto: Andreas L Eriksson

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2013: Mattias
Adelstam, Sinan Ayranci, Kevin Angleborn (målvakt), Billy
Berntsson, Christoffer Carlsson, Sebastian Castro-Tello, Erik
Figueroa, Christoffer Hansebjer, Adis Hušidić, Monday James,
Christophe Lallet, Nikolas Ledgerwood, Mikael Rynell, Max von
Schlebrügge, Billy Schuler, Erik Sundin, Robin Tranberg.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen
kontrakterades de nya spelarna Stefan Batan (från Assyriska
FF), Lars Mendonca Fuhre (norsk spelare från Ålesund), Erik
Israelsson (från Kalmar FF), Marko Mihajlovic (bosnisk spelare
från IK Brage), Johan Persson (från Östers IF), Pablo PiñonesArce (från Östers IF), Amadaiya Rennie (liberiansk spelare från
Degerfors IF), Jan Gunnar Solli (norrrman, senast i Vålerenga),
Fredrik Torsteinbø (norsk spelare från Sandnes Ulf).
Under sommarens öppna transferfönster anslöt norske spelaren Lars Sætra från mästarklubben Strømsgodset och Linus
Hallenius som efter stökig utlandssejour i Italien och Schweiz
återvände till Hammarby.

Intern skytteliga
Kennedy Bakircioglu 17
Pablo Piñones-Arce 10
Nahir Besara 7
Lars Mendonca Fuhre 7
Amadaiya Rennie 6
Fredrik Torsteinbø 5
Erik Israelsson 4
Andreas Haddad 2
Marko Mihajlovic 2
Linus Hallenius 2
Jan Gunnar Solli 1
Thomas Guldborg Christensen 1
Michael Timisela 1
Lars Sætra 1
Daniel Theorin 1
Johan Persson 1
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26 juni (Stadsparksvallen)
Jönköping Södra IF-Hammarby 0-4 (0-1)
0-1 Nahir Besara (44), 0-2 Pablo PiñonesArce (49), 0-3 Kennedy Bakircioglu (70), 0-4
Andreas Haddad (85)
Publik: 3 572
29 juni (Myresjöhus Arena)
Östers IF-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 Amadaiya Rennie (3), 0-2 Fredrik
Torsteinbø (70)
Publik: 4 310
20 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Östers IF 3-0 (2-0)
1-0 Amadaiya Rennie (11), 2-0 Lars Fuhre
(23), 3-0, Lars Fuhre (59)
Publik: 16 118
28 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Assyriska FF 1-1 (1-1)
1-0 Kennedy Bakircioglu (18), 1-1 Jens
Jakobsson (38)
Publik: 19 102
2 augusti (Stora Valla)
Degerfors IF-Hammarby 1-2 (0-1)
0-1 Amadaiya Rennie (10), 0-2 Nahir Besara
(50), 1-2 Niklas Klingberg (64)
Publik: 5 821

Resultat
Matcher i Superettan
7 april (Södertälje Fotbollsarena)
Asyriska FF-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 Fredrik Torsteinbø (90+3)
Publik: 5 614
14 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Degerfors IF 5-0 (2-0)
1-0 Pablo Piñones-Arce (13), 2-0 Pablo
Piñones-Arce (31), 3-0 Lars Mendonca Fuhre
(68), 4-0 Fredrik Torsteinbø (74), 5-0 Erik
Israelsson (79)
Publik: 29 307
21 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Ängelholms FF 1-2 (0-0)
0-1 Sebastian Carlsén (64), 1-1 Daniel
Theorin (84), 1-2 Othman El Kabir (85)
Publik: 15 508
30 april (Norrporten Arena)
GIF Sundsvall-Hammarby 3-1 (1-0)
1-0 Johan Eklund (8), 1-1 Kennedy Bakircioglu
(54 - straff), 2-1 Johan Eklund (57), 3-1
Marcus Danielsson (60)
Publik: 5 328
4 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-IFK Värnamo 2-2 (1-1)
1-0 Thomas Guldborg Christensen (9), 1-1
Martin Claesson (45), 2-1 Pablo Piñones-Arce
(57), 2-2 Juan Robledo (85)
Publik: 12 346
8 maj (Skarsjövallen)
Ljungskile SK-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 Kennedy Bakircioglu (62)
Publik: 1 164
12 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Husqvarna FF 3-1 (2-1)

1-0 Fredrik Torsteinbø (16), 1-1 Robin
Cederberg (22 - straff), 2-1 Kennedy
Bakircioglu (34), 3-1 Pablo Piñones-Arce (74)
Publik: 11 936
18 maj (Södertälje Fotbollsarena)
Syrianska FC-Hammarby 2-4 (1-1)
1-0 Charbel George (15), 1-1 Lars Mendonca
Fuhre (34), 1-2 Pablo Piñones-Arce (63), 2-2
Nikola Grubjesic (64), 2-3 Pablo Piñones-Arce
(75), 2-4 Kennedy Bakircioglu (94)
Publik: 5 349
24 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS FC 2-0 (1-0)
1-0 Lars Mendonca Fuhre (44), 2-0 Pablo
Piñones-Arce (87)
Publik: 20 949
2 juni (Studenternas IP)
IK Sirius-Hammarby 2-0 (1-0)
1-0 Stefan Silva (35), 2-0 Moses Ogbu (47),
2-1 Marko Mihajlovic (67)
Publik: 6 000
8 juni (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Landskrona BoIS 4-0 (1-0)
1-0 Kennedy Bakircioglu (28), 2-0 Kennedy
Bakircioglu (69), 3-0 Amadaiya Rennie (77),
4-0 Amadaiya Rennie (90)
Publik: 16 582
15 juni (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK-Hammarby 1-1 (0-0)
0-1 Jan Gunnar Solli (52), 1-1 Jamie Ryan
Hopcutt (82)
Publik: 5 398
18 juni (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-GAIS 1-3 (1-2)
0-1 Shkelqim Krasniqi (15), 0-2 Shkelqim
Krasniqi (27), 1-2 32 Marko Mihajlovic (32),
1-3 Joel Johansson (84)
Publik: 14 311
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10 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-GIF Sundsvall 2-2 (0-2)
0-1 självmål (31), 0-2 Pa Amat Dibba (45),
1-2 Andreas Haddad (80), 2-2 Kennedy
Bakircioglu (straff – 87)
Publik: 25 142
18 augusti (Ängelholms IP)
Ängelholms FF-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0 Othman El Kabir (7)
Publik: 1 202
24 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Ljungskile SK 0-0
Publik: 31 074
31 augusti (Finnvedsvallen)
IFK Värnamo-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 Lars Sætra (29), 0-2 Kennedy Bakircioglu
(54)
Publik: 3 228
12 september (Vapenvallen)
Husqvarna FF-Hammarby 1-2 (1-0)
1-0 Tomas Hansson (45+1), 1-1 Kennedy
Bakircioglu (82), 1-2 Erik Israelsson (90+4)
Publik: 3 216
21 september (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Syrianska FC 6-0 (2-0)
1-0 Pablo Piñones-Arce (34), 2-0 Lars Fuhre
(35), 3-0 Erik Israelsson (66), 4-0 Kennedy
Bakircioglu (72), 5-0 Linus Hallenius (83), 6-0
Lars Fuhre (90)
Publik: 20 483
24 september (Påskbergsvallen)
Varbergs Bois FC-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 Karl Söderström (5), 1-1 Kennedy
Bakircioglu (51)
Publik: 2 486
Fortsättning nästa sida
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28 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-IK Sirius 4-1 (0-0)
1-0 Erik Israelsson (52), 2-0 Johan Persson
(62), 2-1 Daniel Ahonen (78), 3-1 Kennedy
Bakircioglu (89), 4-1 Amadaiya Rennie (90+1)
Publik: 20 136

Matcher i Svenska cupen

5 oktober (Landskrona IP)
Landskrona-Hammarby 1-3 (1-1)
1-0 Andrew Stadler (1), 1-1 Nahir Besara (26), 1-2
Pablo Piñones-Arce (47), 1-3 Nahir Besara (62)
Publik: 2 885

9 mars (Stora Valla B-plan)
Degerfors IF-Hammarby 1-3 (1-0)
1-0 Självmål (7), 1-1 Andreas Haddad (49),
1-2 Andreas Haddad (52), 1-3 Lars Mendonca
Fuhre (89)
Publik: 1 235

21 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Östersunds FK 4-2 (1-0)
1-0 Nahir Besara (35), 1-1 Alex Dyer (46), 1-2
Emir Smajic (51), 2-2 Nahir Besara (54), 3-2
Kennedy Bakircioglu (64), 4-2 Nahir Besara
(68)
Publik: 23 639
26 oktober (Gamla Ullevi)
GAIS-Hammarby 0-0
Publik: 10 450
2 november (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Jönköpings Södra IF 5-0 (0-0)
1-0 Kennedy Bakircioglu (48), 2-0 Kennedy
Bakircioglu (62 - straff), 3-0 Fredrik
Torsteinbø (78), 4-0 Michael Timisela (80),
5-0 Linus Hallenius (93)
Publik: 30 129

(gruppspel gällande Svenska cupen 2013-14)
4 mars (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Ängelholms FF 0-0
Publik: 7 875

Foto: Andreas L Eriksson

Fortsättning från föregående sida

15 mars (Malmö stadion)
Malmö FF-Hammarby 3-2 (2-0)
1-0 Emil Forsberg (10), 2-0 Markus
Rosenberg (25), 3-0 Guillermo Molins (52 straff), 3-1 Andreas Haddad (75), 3-2 Lars
Mendonca Fuhre (89)
Publik: 8 276
(Svenska cupen 2014-15 omgång 2)
17 september (Tingvalla IP)
Karlstad BK-Hammarby 1-2 (0-1)
0-1 Nahir Besara (16), Daniel Theorin (68),
1-2 Felix Nilsson (91)
Publik: 500
(segern innebär att Hammarby kvalificerade
sig till gruppspelsfasen som avgörs i mars
2015)

Folksam U21 Superettan Norra

19 juni Syrianska FC-Hammarby 0-1 (0-1)
Nicklas Lindqvist. Publik: 84 (Södertälje Fotbollsarena)
21 juli Assyriska FF-Hammarby 2-0 (0-0)
Publik: 61 (Södertälje Fotbollsarena)
29 juli Hammarby-Degerfors IF 5-2 (2-2)
Marcus Peterson Kettler 2, Wani Manziangu Mukoko, Nicklas Lindqvist,
Ahmed Tejan Bah. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
4 augusti GIF Sundsvall-Hammarby 3-4 (0-0)
Sebastian Ögren Hjerpebo, Erik Ejermark, Jonathan Tamimi Syberg,
Marwan Bada. Publik: 60 (Norrporten Arena)

Folksam U21 B-slutspel grupp 3
11 mars IK Sirius-Hammarby 0-1 (0-0)
Marcus Peterson Kettler. Publik: ingen uppgift (Lötens IP)
18 mars Hammarby-Jönköpings Södra IF 1-3 (0-2)
Viktor Nordin. Publik: 75 (Hammarby IP)
25 mars Hammarby-Assyriska FF 6-0 (1-0)
Nicklas Lindqvist 2, Marcus Peterson Kettler 2, Mikael Leino, Wani
Manziangu Mukoko. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
1 april Östersunds FK-Hammarby 2-3 (2-0)
Nicklas Lindqvist, Viktor Nordin, Gordon Jordell.
Publik: 75 (Jämtkraft Arena)

27 augusti Hammarby-IK Sirius 2-0 (0-0)
Nicklas Lindqvist 2. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

15 april Hammarby-Syrianska FC 2-2 (0-1)
Nahir Besara, Wani Manziangu Mukoko. Publik: 100 (Hammarby IP)

2 september GIF Sundsvall-Hammarby 2-1 (0-0)
Wani Manziangu Mukoko. Publik: ingen uppgift (Norrporten Arena)

22 april Degerfors IF-Hammarby 3-2 (1-2). Viktor Nordin 2
Publik: 30 (Stora Valla IP)

30 september Hammarby-Östersunds FK 3-2 (2-0)
Erik Ejermark, Daniel Theorin, Alenga Masimango.
Publik: 60 (Hammarby IP)

5 maj Hammarby-GIF Sundsvall 3-1 (1-1)
Viktor Nordin 2, Isac Lidberg. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
13 maj Hammarby-IK Sirius 0-3 (0-1).
Publik: 120 (Hammarby IP)
26 maj Jönköpings Södra IF-Hammarby 2-1 (1-0)
Ahmed Tejan Bah. Publik: 50 (Stadsparksvallen)
10 juni Hammarby-Östersunds FK 5-1 (1-0)
Nahir Besara 4, Wani Manziangu Mukoko. Publik: 150 (Hammarby IP)
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7 oktober Östersunds FK-Hammarby 4-0 (2-0)
Publik: 46 (Jämtkraft Arena)
14 oktober Hammarby-GIF Sundsvall 1-3 (1-2)
Jonathan Tamimi Syberg. Publik: 85 (Hammarby IP)
28 oktober IK Sirius-Hammarby 4-5 (1-2)
Viktor Nordin 2, Nicklas Lindqvist, Sebastian Ludzik, Marcus Burman,
Publik: ingen uppgift (Lötens IP)
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Juniorallsvenska laget (U19)
Målvakter: Oskar Williams, Viktor Johansson
Backar: Jesper Bolander, Alex Simovski, Peter Border,
Sebastian Hjerpebo, Gordon Jordell, Oliver Cucarano, Alex Ilic
Mittfältare: Victor Garcia, Cesar Weilid, Mikael Leino, Tejan Bah,
Alenga Masimango, Kasper Kajermo, Robin Fransson, Lucas Jonzon,
Marcus Burman
Anfallare: Erik Ejermark, Marcus Kettler, Wani Moukoko,
Fredrik Pettersson
Tränare/lagledare: Josephine Engstam, Gustav Scheutz, Ferhat Boz

10 maj AIK-Hammarby 3-2 (1-0)
Ahmed Tejan Bah, Alenga Masimango. Publik: 34 (Skytteholm)
17 maj Hammarby-Örebro SK 3-1 (1-0)
Erik Ejermark, Wani Manziangu Mukoko.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
21 maj Hammarby-IFK Luleå 6-1 (3-1)
Mikael Leino 2, Alenga Masimango, Marcus Burman, Gordon Jordell,
Fredrik Pettersson. Publik: 97 (Hammarby IP)
24 maj Djurgårdens IF-Hammarby 4-3 (2-2)
Alenga Masimango, Erik Ejermark, Marcus Peterson Kettler. Publik:
100 (Hjorthagens IP)
1 juni Hammarby-Älvsjö AIK 2-3 (2-0)
Erik Ejermark, Marcus Burman. Publik: 250 (Årsta IP)

Ligacupen Juniorallsvenskan Norra 2

7 juni Åtvidabergs FF- Hammarby 0-5 (0-3)
Marcus Peterson Kettler 3, Gordon Jordell, Wani Manziangu Mukoko.
Publik: 52 (Kopparvallen)
15 juni Syrianska FC-Hammarby 2-5 (2-1).
Marcus Burman 2, Peter Border, Kasper Kajermo, Marcus Peterson
Kettler. Publik: 70 (Södertälje Fotbollsarena)
9 mars Hammarby-Gefle IF 1-4 (1-2)
Alenga Masimango. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

27 juni Vasalunds IF-Hammarby 3-2 (1-1)
Marcus Petersson Kettler, självmål. Publik: 47 (Skytteholm)

16 mars IK Brage-Hammarby 1-2 (1-0)
Oliver Cucarano Averstad, Wani Manziangu Mukoko.
Publik: 59 (Domnarvsvallen)

26 juli Hammarby-Vasalunds IF 0-4 (0-3)
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

23 mars Hammarby-Djurgårdens IF 3-1 (2-0)
Marcus Petersson Kettler 2, Mikael Leino. Publik: 143 (Hammarby IP)

Juniorallsvenskan Elit Norra

3 augusti IFK Luleå-Hammarby 0-3 (0-2)
Erik Ejermark, Gordon Jardell, självmål. Publik: 80 (Skogsvallen)
9 augusti Hammarby-Syrianska FC 11-0 (5-0)
Marcus Petersson Kettler 3, Erik Ejermark 2, Kasper Kajermo 2,
Fredrik Pettersson 2, Jesper Bolander, Marcus Burman.
Publik: 110 (Hammarby IP)
16 augusti Hammarby-Åtvidabergs FF 3-0 (2-0)
Marcus Burman 2, Marcus Petersson Kettler. Publik: 70 (Hammarby IP)
24 augusti Älvsjö AIK-Hammarby 0-2 (0-1)
Erik Ejermark, Peter Border. Publik: 33 (Älvsjö IP)
30 augusti Hammarby-Djurgårdens IF 1-1 (1-1)
Erik Ejermark. Publik: 124 (Hammarby IP)
5 september Örebro SK-Hammarby 2-3 (2-1)
Mikael Leino 2, Marcus Petersson Kettler. Publik: 112 (Behrn Arena)
13 september Hammarby-AIK 3-2 (2-0)
Marcus Petersson Kettler 2, Kasper Kajermo.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
20 september GIF Sundsvall-Hammarby 3-0 (0-0)
Publik: 48 (Norrporten Arena)

5 april Hammarby-IF Brommapojkarna 2-4 (1-2)
Erik Ejermark, Marcus Peterson Kettler. Publik: 117 (Hammarby IP)

27 september Hammarby_Gefle IF 7-0 (3-0)
Erik Ejermark 2, Marcus Burman 2, Ahmed Tejan Bah, Alenga
Masimango, Gordon Jordell. Publik: 29 (Hammarby IP)

12 april IFK Norrköping-Hammarby 1-1 (1-0)
Marcus Burman. Publik: 60 (Nya Parken)

5 oktober Täby FK-Hammarby 4-5 (1-2)
Erik Ejermark 2, Marcus Burman, Wani Manziangu Mukoko, Mikael
Leino. Publik: 76 (Tibblevallen)

18 april Hammarby-Täby FK 0-0
Publik: 157 (Hammarby IP)

11 oktober Hammarby-IFK Norrköping 3-1 (2-0)
Erik Ejermark, Kasper Kajermo, Mikael Leino. Publik: 50 (Hammarby IP)

26 april Gefle IF-Hammarby 2-4 (1-1)
Ahmed Tejan Bah 2, Marcus Burman, Erik Ejermark.
Publik: ingen uppgift (Strömvallen)

19 oktober IF Brommapojkarna-Hammarby 0-2 (0-0)
Erik Ejermark 2. Publik: ingen uppgift (Grimsta IP)

3 maj Hammarby-GIF Sundsvall 7-0 (2-0)
Ahmed Tejan Bah, Kasper Kajermo, Erik Ejermark, Mikael Leino,
Alenga Masimango, Wani Manziangu Mukoko, Marcus Burman.
Publik: 36 (Hammarby IP)
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Pojkallsvenska laget (Akademi U17)
Trupp: Abel Girma, Adnan Vrana, Brasse Wallefelt, Burhan Tümturk,
Cesar Weilid (även U19), Isac Lidberg, Jakob Rylander, Kevin
Salomonson, Leo Bengtsson, Marwan Badar,
Max Hemstadius, Miguel Olivares, Niklas Jansson, Patrik Burman,
Petter Soelberg, Richard Cederqvist, Robert Andersson, Rodi Tekes,
Tamer Teke, Tomas Wåhlin, Viktor Johansson, William Vera-Garcia.

Ligacupen Pojkallsvenskan Norra 2

3 maj Djurgårdens IF-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: 60 (Hjorthagens IP)
11 maj Hammarby-Skogås Trångsunds FF 3-2 (0-2)
Tamer Teke, Miguel Olivares, Brasse Wallefelt.
Publik: 69 (Hammarby IP)
18 maj Älvsjö AIK-Hammarby 0-2 (0-0)
Isac Lidberg, Adnan Vrana. Publik: 85 (Älvsjö IP)
25 maj Hammarby-Västerås SK 7-2 (2-0)
Isac Lidberg 3, Miguel Olivares 2, Petter Soelberg, Adnan Vrana.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
1 juni Sollentuna FK-Hammarby 4-4 (1-2)
Petter Soelberg, Marwan Badar, Abel Girma, Isac Lidberg.
Publik: 70 (Norrvikens IP)

9 mars Hammarby-Gefle IF 4-2 (1-1)
Rodi Tekes, Tamer Teke, Isac Lidberg, Miguel Olivares.
Publik: 75 (Hammarby IP)

8 juni Hammarby-IK Brage 1-3 (1-1)
Isac Lidberg. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
15 juni Gefle IF-Hammarby 4-1 (2-1)
Petter Soelberg. Publik: ingen uppgift (Strömvallen)

16 mars IK Brage-Hammarby 2-0 (1-0)
Publik: ingen uppgift (Domnarvsvallen)

18 juni Hammarby-Gefle IF 0-1 (0-0)
Publik: 75 (Hammarby IP)

23 mars Djurgårdens IF-Hammarby 3-0 (3-0)
Publik: 97 (Bosön 3)

27 juli IK Brage-Hammarby 2-4 (1-0)
Petter Soelberg, Abel Girma, Richard Cederqvist.
Publik: ingen uppgift (Domnarvsvallen)

Allsvenskan U17 Norra

3 augusti Hammarby-Sollentuna FK 5-4 (4-2)
Marwan Badar, Burhan Engin Tümtürk, Miguel Olivares, Petter
Soelberg, Brasse Wallefelt. Publik: 80 (Hammarby IP)
10 augusti Västerås SK-Hammarby 1-2 (0-1)
Brasse Wallefelt, Isac Lidberg. Publik: 75 (Swedbank Park Arena)
17 augusti Hammarby-Älvsjö AIK 2-2 (1-1)
Rodi Tekes, Marwan Badar. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
24 augusti Skogås Trångsunds FF-Hammarby 0-1 (0-1)
Petter Soelberg. Publik: 132 (Nytorps Mosse IP)
31 augusti Hammarby-Djurgårdens IF 4-2 (3-0)
Marwan Badar 2, Brasse Wallefelt, Adnan Vrana.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
7 september Hammarby-FC Djursholm 2-3 (1-1)
Alenga Masimango 2. Publik: 70 (Hammarby IP)

6 april Hammarby-Spånga IS 4-0 (3-0)
Isac Lidberg 2, Miguel Olivares, Adnan Vrana.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
12 april Skiljebo SK-Hammarby 1-1 (0-1)
Miguel Olivares. Publik: 68 (Hamre IP)
20 april Hammarby-Umeå FC 3-1 (2-1)
Isac Lidberg 2, William Vera Garcia.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
26 april FC Djursholm-Hammarby 2-1 (0-1)
Petter Soelberg. Publik: 80 (Djursholms IP)
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14 september Umeå FC-Hammarby 2-1 (1-0)
Isac Lidberg. Publik: 92 (Dragon 1)
21 september Hammarby-Skiljebo SK 7-2 (3-0)
Isac Lidberg 3, Samouil Izountouemoi 2, Richard Cederqvist, Marwan
Badar. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
27 september Spånga IS-Hammarby 1-8 (1-5)
Marwan Badar 3, Brasse Wallefelt, Richard Cederqvist, Abel Girma,
Leo Bengtsson, Miguel Olivares. Publik: 43 (Spånga IP)
Slutspelsmatch:
5 oktober IF Elfsborg-Hammarby 4-1 (1-1)
Brasse Wallefelt. Publik: ingen uppgift (Sjöbovallens konstgräs)
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