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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 6 mars 2012

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

7. revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/

räkenskapsåret.    

11. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

13. Övriga frågor.
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Förra året avslutade jag mina ordförandeord med att ha en uppfattning om det kommande året.  Jag skrev 
”Det är med en positiv känsla som jag ser fram mot 2011, både vad gäller Föreningen och Bolaget.”

Vad jag då helt missbedömde var att året rent sportsligt skulle bli riktigt uselt både för vårt A-lag och för 
Hammarby Talang FF. Kanske cupframgången året innan kom att överskattas i betydelse? Kanske var 
förväntningarna på de spelare vi värvade för höga? Det finns säkert många andra ursäkter eller förklaringar till 
vad som skedde. Vår slutsats i styrelsen och organisationen var att situationen krävde någon form av nystart och 
det är vad ni nu kan se inför kommande säsong.

Det är lätt att efter det sportsliga debaclet för A-laget se allt i svart, men då blir bilden av vad som uträttades 
det gångna året inte rättvisande. Föreningens arbete med ungdomsfotbollen fortsatte att utvecklas positivt, och 
där är vi i dag starkare än någonsin. På det välbesökta informationsmötet vi hade i höstas i Frans Schartaus 
gymnasium tror jag det framgick för alla hur bra och omfattande vår verksamhet är. Att den dessutom rent 
ekonomiskt sköts exemplariskt gör ju inte helhetsbilden mindre bra.

Styrelserna i både Föreningen och Bolaget fungerar på ett utmärkt sätt. Engagemanget och viljan att driva 
Hammarby Fotboll framåt är påtaglig. Alla vill vara med och bidra inom sina områden. Samarbetet med AEG/
SGA (Anschutz Entertainment Group/Stockholm Globe Arenas) har fortsatt att utvecklas på ett bra sätt . Det 
kanske framgår tydligast på det sportsliga planet just nu men vi utnyttjar varandras kompetenser även på andra 
sätt.

När Svenska Fotbollförbundet tog beslutet att inte längre tillåta utlåning mellan klubbar i den form som skett 
mellan Hammarbys A-lag och HTFF så valde vi efter säsongen 2011 att avsluta satsningen på Hammarby 
Talang FF. I stället kommer vi att ha ett lag i U-21 serien med dess för- och nackdelar. En fördel kan bli att vi 
att vi lyfter in talangfulla spelare i lite yngre år och att de då de blir exponerade för A-lagets tränare på ett annat 
sätt än tidigare. Vi är också mycket nöjda med att vi lyckades få till ett samarbete med Boo FF som gör det 
möjligt att fortsätta utveckla talanger där. Vi ser gärna att vi kan få den delen av Stockholmsregionen till att bli 
Bajenland.

Under 2011 hade vi kontakter med Bajenborgen (formellt Investment AB Bajenborgen) om hur vi skulle 
finansiera vårt budgeterade underskott. Vi kom fram till att den bästa och mest långsiktiga lösningen var att 
genomföra en nyemission på 15 MSEK. AEG ställde sig direkt positiv till att teckna sin del (49%) i emissionen. 
När sedan Bajenborgen tillsammans med ytterligare några genuina hammarbyare tecknade den del av 
emissionen som Föreningen inte hade möjlighet att ställa upp med var det ekonomiska saneringsarbetet till stor 
del klart.

Några spektakulära värvningar rymmer inte budgeten men vi tycker trots det att vi lyckats knyta till oss 
riktigt bra spelare. Eventuella ytterligare förvärv som inte ryms inom budgeten måste följaktligen finansieras  
på annat sätt.

I slutet av året förde vi samtal med Stockholms kommun om finansiering av konstgräs på 
träningsanläggningen i Årsta. Med glädje konstaterade vi att det negativa besked vi fått under våren nu ändrats 
till ett positivt besked. För ungdomsfotbollen är bristen på konstgräsplaner fortfarande ett stort problem för oss 
som vi fortsätter att jobba hårt med. Det envetna arbete som Föreningen lagt ner på just detta arbete börjar bära 
frukt. Vi ser nu att frågan tas på större allvar i kommunen och att vissa konstgräsprojekt tidigarelagts.

Hammarby Fotboll börjar alltmer bli den välskötta organisation den ska vara. Huruvida det innebär att  
vi kommer att spela i Allsvenskan 2013, där vi rätteligen hör hemma, vågar jag inte ha några synpunkter på.  
Mitt grönvita hjärta tar så lätt över mitt omdöme så jag tror jag avstår från att säga något den här gången.

Kent Hertzell, ordförande i Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB    

Ordföranden 
2011: ett dåligt år – och ett bra år
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Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

6-16 år
780 aktiva
150 ledare

Anschutz
Entertainment Group

USA

AEG Sweden AB
Styrelse

Hammarby 
Fotboll AB

4+3+1 ledamöter

A-trupp
HTFF
J-lag

Hammarby Fotboll
Merchandise AB

Kontakt- och adressuppgifter

Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Tel 08-462 88 10 (växel). Telefontider måndag-fredag 8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
Fax 08-462 93 20
E-post: info@hammarbyfotboll.se

Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

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

E-shopen 
Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Tel 08-720 89 72  E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se 

5–18 år

9.00–16.00

1 200 aktiva
300 ledare

Övriga investerare

Så här ser Hammarbyfotbollsröstandel, ägande och organisationsstruktur ut. 
Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB som innebär att Hammarby IF. 
Fotbollförening vid utgången av 2011 äger 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. 
Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

Hammarby Fotboll Organisation
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Styrelsens sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2011

Styrelse
ordförande Kent Hertzell   
ordinarie ledamot orvar andersson 
ordinarie ledamot Stefan Svanberg 
ordinarie ledamot Jonas Strimling  
ordinarie ledamot alexander Östlund  
ordinarie ledamot richard von yxkull  
ordinarie ledamot maria Östberg Svanelind
Heders styrelsemedlem björn Ekblom

Suppleanter
lars Strandberg  
berndt Forsberg  

Revisorer
Jörgen Sandell  
Jörgen Hobro  

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 
protokollförda sammanträden. Dessutom har det 
hållits ett antal informella avstämningsmöten och 
möten i mindre arbetsgrupper.

Medlemsmöten
Föreningen har under året hållit två öppna 
medlemsmöten för att informera medlemmar  
och svara på frågor.

Valberedning
Vid årsmötet 2011 valdes Hans bergman (ordf),
Henrik Kindlund och tommy Seidefors.

Kansli Hammarby IF FF
Föreningschef  Peter Kleve,  
talangchef, Elitblocket Johan lager  
Sportchef Utvecklingsblocket fr o m 2011-05-01 
Jesper Sporre
Sportchef Knatteblocket samt sportslig 
administration Daniel Engström

Hammarby Fotboll AB 2011

Styrelse
ordförande t o m 110306 Per magnusson
ordinarie ledamot t o m 110306 Kent Hertzell
ordförande fr o m 110307 Kent Hertzell
ordinarie ledamot alexander Östlund
ordinarie ledamot lars Nilsson
ordinarie ledamot Ninna Engberg
ordinarie ledamot Chris Klein
ordinarie ledamot richard von yxkull
ordinarie ledamot fr o m 110307 Paul Samuels

Suppleanter
Inga

Kontor
Verkställande direktör fr o m 110210 Jörgen Willgård

Sport
Sportchef Gustaf Grauers

Ekonomi
tf Ekonomichef Jörgen Willgård
Ekonomichef (föräldraledig) louise Grunder
redovisningsansvarig Sabina Karlsson

Marknad
tf marknadschef Patric ljungström 
Projektledare Kefa Eriksson
Projektledare mats Åberg
Evenemangs- och säkerhetsansvarig Göran rickmer 
bevakningssamordnare Patrik Gröndal

Information
redaktör love Gustafsson
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Hammarby driver idag en av Sveriges största 
pojkfotbollsverksamheter. Under 2011 har vi 
haft drygt 1 200 spelare födda mellan 1995-
2006 i verksamheten. Spelarna i åldrarna 7–20 
år har tillsammans tränat 78 415 gånger under 
året. 

Vi har över 300 ledare som tillsammans bedrivit 6 100 
aktiviteter, det vill säga träningar och matcher, för våra 
barn och ungdomar mellan 7–20 år.

Föreningen växer. Under säsongen 2011 deltog 99 lag i 
S:t Erikscupens seriespel och inför denna säsong är 133 lag 
anmälda. Flera spelare än någonsin söker sig till Hammarby, 
trycket på vår ungdomsfotboll är enormt. Bara i år har över 
600 externa spelare anmält sig för provspelning med våra 
elitlag och över 200 knattespelare har sökt sig till oss för att 
sedan fått börja kicka boll för första gången i 
Hammarbytröjan.

För att kunna möta den stadiga ökningen av aktiva spelare 
samt öka vårt sportliga stöd till våra ledare så genomfördes 
under året en omorganisation på kansliet. Vi har nu delat 
upp föreningens lag i block och omorganiserat så att vi har 
en sportchef för varje block, enligt följande:

Johan Lager  Elitlagen  P8–P18 
Jesper Sporre  Utvecklingslagen (breddlagen)  P8–P18 
Daniel Engström  Knattelagen  P5–P7

Sportcheferna är sportsligt ansvariga inom blocken, de är 
alltså ytterst ansvariga för den fotbollsutbildning som vi 
utbildar både ledare som spelare i. De ansvarar även för att 

blockets lag följer de policydokument och riktlinjer som 
Hammarby tagit fram.

Den nya organisationen kom igång under våren 
2011 och blev komplett i augusti med tre ”sportchefer” 
och en föreningschef. Tack var den nya organisationen 
kan vi ge ett större sportsligt stöd och vi har tillsammans 
med våra ledare lyckas effektivisera administrationen 
kring lagen. För att få ännu tätare dialog och samarbete 
mellan våra elitlag och breddlag så startade vi under 
året Plantskolan. I Plantskolan får våra breddspelare ett 
träningspass i veckan med elitinstruktörerna från elitlagen. 
Tillsammans med sportchefen för breddverksamheten 
så ansvarar Plantskolan och elitinstruktörerna även för 
utbildningen av breddlagets tränare.

Plansituationen i vårt verksamhetsområde är mycket 
dålig. Konstgräsytor på Södermalm är en plan på 61 500 
invånare medan den i andra delar av Stockholms stad är en 
plan på 7 000 invånare. Föreningen jobbar hårt i frågan, 
med skrivelser och möten med politiker och tjänstemän. 
Även våra ledare är väldigt engagerade i planfrågan och har 
under året skapat ett ”planuppror” på det sociala mediet 
Facebook. 

Tillsammans har vi konstaterat att standarden på 
dagens grusplaner är mycket dålig. Planernas skick har 
successivt sjunkit allt eftersom staden dragit ner på sina 
driftkostnader. Förr fanns vaktmästare på alla planer 
men dessa har i princip försvunnit helt. För att förbättra 
plansituationen krävs inga nya ytor eftersom det finns flera 
grusplaner i Stockholm som det går att lägga konstgräs på.

Peter Kleve Föreningschef

Hammarby IF Fotbollförening
Foto H

asse Fridén
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Ekonomi HIF FF 2011
Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet för pojkar 5–17 år.
Föreningens intäkter har under 2011 uppgått till 7798 tkr.
Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 853 tkr.

Budgetavvikelse
av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):

 Budget Utfall

Minskade utbildningskostnader     -424  (-229) 
Den nya organisationen på kansliet har kunnat ta större 
 internt ansvar för utbildningen av våra ledare. 

Ökade sponsorintäkter      400  (584)
Under 2010 så lyckades vi inte förnya utgående avtal och  
sponsorintäkterna minskade. 2011 har vi lyckats förnya flera  
avtal och sponsorintäkterna har under året ökat och åter nått  

tillbaka sin tidigare nivå. 

Ökade sektionsavgifter      850  (949)
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till ökade  
sektionsavgifter.

Ökade statliga bidrag       650  (771)
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till fler  
aktiviteter och där med ökat stöd genom statliga bidrag. 

 
Ökade bingointäkter       50   (100)

Ökad utdelningen från bingoalliansen 

Ökade utbildningsbidrag       10  (190)
En noggrann genomgång av tidigare utbildade  
ungdomsspelare har gett ökade utbildningsbidrag. 

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital 
på 4 604 tkr. med årets resultat på 853 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare.

Årets positiva resultat ger och har redan gett möjligheter till finansierade satsningar. 
bland annat så har det redan skett en ökad satsning på träningstider och bättre 
träningsförutsättningar för våra lag under vintertid (oktober till mars).
Vi har även en ambition att ytterligare stärka organisationen för att kunna bemöta den 
efterfrågan på sportsligt stöd som kommer från våra lag och ideella ledare. 

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

Peter Kleve Föreningschef
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2011 har som vanligt bestått av en massa fotboll 
med varierande resultat. I takt med att lagen blir 
bättre söker Hammarby också bättre och tuffare 
motstånd. Frågan är dock om Hammarbys 
ungdomslag någonsin hållit en så hög och jämn 
kvalité tidigare?

Året började med att SEF (Föreningen Svensk 
Elitfotboll) skulle certifiera klubbarnas utvecklingsarbete. 
Hammarby hade bara sex klubbar före sig av 32 möjliga 
och blev klassificerad som en 4-stjärnig Akademi. Det är ett 
bra tecken på att vi är på rätt väg med vår 
ungdomssatsning. 

Det pojkallsvenska laget hade en ung trupp men 
gick trots det till slutspel där dock Helsingborgs IF blev för 
svåra. Glädjande vann William Palmén skytteligan för hela 
Elit Mellersta med sina 22 mål. Han belönades med en 
plats i juniorlaget inför 2012. 

Vårt flaggskepp under året har varit P96 som började 
året med att kvalificera sig från Stockholmskvalet och 
regionkvalet till finalspelet i futsal-SM. Väl på plats i 
Göteborg tog laget SM-silver.  Sedan följde Sverigefinalen i 
Nike Premier Cup där laget föll i finalen mot Malmö FF 
med 1–0. På hösten vann laget S:t Erikscupen efter seger 
mot AIK och man segrade även i Sanktans Riksfinal efter 
segrar mot Göteborgs och Skånes Sanktanvinnare.

Våra P97:or har haft ett tufft år där resultaten inte 
riktigt gått deras väg. Spelmässigt har det varit bra men 
när det drog ihop sig till viktiga matcher kunde man förlora 
trots kraftigt spelövertag. I Sverigecupen förlorade de 
överraskande mot Djurgården i kvartsfinal.  Överraskande 
med tanke på att Hammarby vann båda matcherna i serien. 
I S:t Erikscupens slutspel fick laget tråkigt nog respass 
tidigt. 

P98 gjorde ett bra år och kom bland de åtta bästa i 
GIF NIKE 13-års cup (inofficiellt SM) i Lomma. Laget föll 
i Sanktans semifinal mot BP.

P99 har haft en fin utveckling under året. Laget har 
spelat flera turneringar utomlands med bra resultat mot 
meriterade lag. 

P00 besegrade Malmö FF i Minicupen Falkenberg 
och många trodde nog då att laget skulle vinna turneringen 
som räknas som inofficiellt SM. Förmodligen tog energin 
slut där för Helsingborg satte stopp för Hammarby i semin. 

Vårt allra yngsta elitlag P01 tog ett meriterande 
silver efter finalförlust mot BP i Halör cup som även den 

räknas som inofficiella SM. I turneringen deltog över 100 
lag och många bra lag besegrades på vägen.

När det gäller distriktslagen hade vi hela sex spelare 
från Hammarby P15/96 på Elitpojklägret av de 16 som 
kommer från Stockholm. Det är en tangering av antalet 
spelare som Hammarby bidrog med från den 
framgångsrika P87-truppen (men jämfört med de berömda 
84:orna ligger båda årgångarna i lä – de hade tio spelare på 
Elitpojklägret). 

Spelarna som deltog var Viktor Nordin, Gustav Kock, Peter 
Border, Jesper Bolander, Oskar Williams och Victor 
Garcia. I P16/95 har vi haft åtta spelare på 
distriktslagssamlingar under året. I P17/94 deltog nio 
spelare under året och hela åtta – flest av alla klubbar – var 
med när Stockholm föll i semifinalen i Cup Byggnads mot 
Smålands FF. Spelarna som deltog i slutspelet var Noah 
Bramme, Adrian Engdahl, Johan Carlsson, Christoffer 
Hansebjer, Andreas Holmberg, Nicklas Lindqvist, Marcus 
Lundberg, Sebastian Ludzik samt Jonathan Syberg-
Tamimi.

När det gäller pojklandslagen har vi haft nio spelare 
som representerat Hammarby och deltagit på 
landslagsläger, nämligen 96:orna Viktor Nordin och 
Gustav Koch, 95:orna Gordon Jordell och Erik Ejermark . 
94:orna Marcus Lundberg, Nicklas Lindquist och Sebastian 
Ludzik samt 93:orna Kevin Angleborn, Luca Sciacca och 
Robin Tranberg. Viktor Nordin, Nicklas Lindqvist samt 
Robin Tranberg fick spela landskamper under året.

Efter ett styrelsebeslut i början av året efter beslöt 
HIF FF att starta elitlag i tidigare ålder. Från och 
med 2012 finns det elitlag från 8 års ålder. Under året 
skulle alltså tre nya elitlag startas: P02, P03 samt P04. Efter 
ett antal träningar och inventeringar så drogs de nya lagen 
igång i november 2011.

På slutet av året gjordes en överenskommelse med tränings- 
och sportmedicinföretaget Ultimate Performance som ska 
ansvara för fysupplägget för våra elitlag från 10 års ålder 
upp till det pojkallsvenska laget. Vi tror att det på sikt 
kommer få stor inverkan på våra spelare och göra dem mer 
förberedda på seniorspel när det väl är dags. 

Vi ser fram emot 2012 och att arbeta vidare med 
alla våra duktiga tränare och spelare. Och vi är 
övertygade att om vi fortsätter på den inslagna vägen 
kommer Hammarby att fostra fler spelare till vårt A-lag än 
någonsin tidigare.

Johan Lager Talangchef Elitblocket

Elitlagen P8–17 

jämn och hög kvalité
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”Sprudlande glädje och massor av drivkraft”. Så vill 
vi beskriva Utvecklingsblockets verksamhet som 
under 2011 omfattat 29 träningsgrupper med 
spelare inom åldersspannet 8–17 år. Förutom dessa 
träningsgrupper anslöt nio grupper under sen höst 
då föreningens 04:or lämnade sitt knatteland för 
att kliva in bland de stora grabbarna. 

Under året som gått har dessa träningsgrupper inte bara 
representerat de grönvita färgerna i Stockholmstrakten i och 
med spel i S:t Erikscupen. Många har även åkt land och 
rike runt på turneringar och cuper och spridit den fina 
fotboll, sprudlande glädje och drivkraft som finns inom 
blocket.

Undertecknad har sedan augusti 2011 haft förtroendet att 
på heltid arbeta som sportchef för Utvecklingsblocket. 
Under året har jag upplevt att samarbetet mellan lagen 
inom en åldersgrupp på många håll vuxit sig betydligt 
starkare. Detta är oerhört viktigt för att den till största del 
ideellt arbetande staben av föräldrar ska orka hela vägen i 
mål. En stor, stark och väl samarbetande ledarstab är 
självklart också viktig för att spelarna i utvecklingsblocket 
skall få möjlighet till en bra utveckling och trygg miljö.

Under hösten 2011 har vi arbetat fram en utbildningsplan 
för våra ideellt arbetande tränare. Denna utbildning 
kommer att starta under mars 2012 och förhoppningarna 
är stora. Vi tror att vi kommer att få se en utveckling av 
blockets spelare och att de börjar blomstra rejält under de 
närmsta åren. Utbildningen blir i form av en heldag med 
efterföljande temautbildningar under året och kommer att 
vara obligatorisk för alla som önskar jobba med våra 
femmanna- och sjumannalag. I denna utbildningsplan 

inkluderas även inom snar framtid våra tränare för 
elvamanna lagen. 

Att dessutom ett antal mycket duktiga nya ledare från 
externt håll har knutits till denna verksamhet inom 
föreningen vittnar om att vi gör något som är bra och som 
intresserar. Poängteras bör att vi inte släpper in nya ledare 
från externt håll bland de yngre barnen innan vi löst hur vi 
ska hantera turerna kring begäran om utdrag från 
belastningsregistret. 

Utbildningsplanen ligger till grund för Hammarbys 
Plantskola där föreningens elitinstruktörer leder lärandet. 
Målsättningen är att Plantskolan skall vara föreningens 
utbildningsforum, både för spelare och för ledare som 
verkar inom utvecklingsblocket. Detta hoppas vi ska ge 
garantier för att våra spelare ska få samma möjligheter och 
förutsättningar när det gäller träningsmodell och synsätt. 
Parallellt med den interna utbildningen finns dessutom 
alltid möjlighet till mer förkovring för de ledare som vill gå 
Svenska Fotbollförbundets utbildningar, vilka många väljer 
att göra. 

Resultatmässigt var verksamheten under 2011 mycket bra. 
Ett antal lag vann sina grupper i S:t Erikscupen 
(elvamanna) och slog dessutom  ut och gjorde bra resultat 
mot elitföreningar i slutspelet. Dessutom har en hel del 
mycket fina resultat gjorts i turneringar runt om i Sverige 
och Norden.

Känslan inom utvecklingsblocket är att framtiden ser så ljus 
ut att vi måste bära solglasögon 

Jesper Sporre Sportchef Utvecklingsblocket

Utvecklingsblocket 
(bas & bredd)

Foto H
asse Fridén
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Under fyra dagar i oktober arrangerade Hammarby IF FF 
KnatteCupen för unga spelare födda 2003–2005. 
Turneringen genomfördes vid familjevänliga 
Hammarbyhöjdens bollplan och sammanlagt deltog 100 
lag, varav 17 var från vår egen Hammarbyfamilj. Vi var 
förskonade från regn och samtliga speldagar samlades 
väldigt många människor vid bollplanen, där det finns flera 
olika kul faciliteter för barnfamiljen. Serveringen var öppen 
och grilloset låg som en väldoftande dimma. Vi hade en hel 
del hamburgerätande gäster. Vår Bajenlandsbanderoll 
visade KnatteCupsgästerna vart de hamnat då gjorde entré 
till bollplanen. 

KnatteCupen är turneringen där alla är vinnare. Samtliga 
deltagande lag erhöll en egen pokal som de lyfte mot skyn 
vid Hammarbyhöjden efter avslutad speldag. Inom varje 
enskild åldersgrupp tilldelades dessutom ett lag det 
åtråvärda Fair Play-priset. Avgörande för att utse en vinnare 

var uppträdandet hos lagets spelare, ledare och 
föräldragrupp. I juryn ingick våra funktionärer (domare 
och serveringspersonal). Fair Play-vinnare 2011 blev: 
Norrtulls SK (2003), Sickla IF (2004) och Sköndals IK 
(2005).

I samband med KnatteCupen var Idrottsfoto på plats och 
förevigade de deltagande lagen genom lagfotografering. I 
övrigt erbjöds samtliga lags ledare att kostnadsfritt delta i 
sen unika tränarutbildningen ”Tvåfotsteknik – hur vi leker 
och lär fotboll inom Hammarby IF FF:s knatteverksamhet”. 
Totalt besökte 44 tränare under november denna 
utbildning som hölls av Daniel Engström.
Under november månad skickades inbjudan ut gällande 
nästa upplaga av KnatteCupen som arrangeras under 
påsken 2012. Projektansvarig för KnatteCupen är Daniel 
Engström.

KnatteCupen 2011
Härliga fotbollsdagar vid ett familjevänligt 

Under fredagarna har Plantskolan under verksamhetsåret 
2011 bedrivit 20 träningspass med 120 spelare uppe på 
Hammarbyhöjdens IP. Ansvariga instruktörer var Anders 
Wasserman och Mattias Ellhar, som haft elitblockets 
tränarstab till sin hjälp. Totalt elva instruktörer har varit 
involverade i olika mängd, men stommen har bestått av de 
fem som drivit projektet.

Hammarby fotboll idag 
Större delen av Hammarby IF Fotbollförenings verksamhet 
drivs av ideellt arbetade tränare och ledare, mestadels 
föräldrar, som lägger ner tusentals timmar på fotbollen 
varje år. Utan dem skulle det aldrig finnas någon 
verksamhet. Hammarby kommer aldrig att kunna klara sig 
utan dessa föräldrar som ledare, därför är det vår högsta 
prioritet att skapa en miljö där föräldrarna kan vara ledare 
ända upp tills spelarna blir seniorer. 

I våra lag finns det en stor blandning av spelare; en del 
spelar fotboll bara för det är roligt, en del för att 
kompisarna gör det, några för att röra på sig och några som 
brinner får fotbollen mer än något annat. Hammarby har 
som mål att erbjuda fotboll för alla, både till bredden och 
till dem som elitsatsar. Alla ska få spela på sin nivå.

En plattform för fotbollsutbildning för pojkar födda 
2000–2003 
För att nå ut med elitinstruktörernas spetskunskap till så 
många som möjligt startade vi ett projekt som vi valde att 
kalla Plantskolan. Tanken är att nå ut till de spelare som 
vill lite mer med sin fotboll i vår basverksamhet bland 
spelare födda 2000–2003.

Plantskolan har, utöver ordinarie lagverksamhet, erbjudit 
spelarna ett extra träningspass i veckan. Verksamheten 
började vecka 14 (första passet 8 april) och slutade vecka 43 
och den följde skolterminernas uppbyggnad.

Utbildningsmanual och tränarutbildning 
Nästa upplaga av Plantskolan kommer även att involvera en 
tränarutbildning av baslagstränarna. Detta för att 
kvalitetssäkra fotbollsutbildningen i hela föreningen och 
ytterligare sprida den kunskap som tränarna i elitblocket 
besitter. Denna utbildning utgår från den utbildningsmanual 
som Plantskolans träningar under 2012 kommer att vara 
baserade på.

Detta ger den kvalitet i fotbollsutbildningen som 
Hammarby står för och ökar klubbkänslan.

Anders Wasserman Plantskolechef, Hammarby IF FF

Plantskolan 
Extrapass med kvalité för de som vill mer
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Knatteverksamheten
Lek och Lär fotboll med Hammarby!

Hammarby IF FF:s knatteverksamhet har under 
2011 innefattat pojkfotboll för 5–7 åringar.  
I knatteverksamheten deltar cirka 500 ungdomar 
tillsammans med 100 aktiva och ideellt arbetande 
ledare som i huvudsak kommer från föräldraleden. 
Ledarna har roller som tränare och/eller 
lagadministratörer. 

I början av året sjösattes en ny utbildningsplan som 
tydliggör vår verksamhet i såväl i träning som i 
matchsammanhang. Utbildningsplanen går under namnet 
”Lek och Lär fotboll”. 
Hammarby IF FF:s avsikt är att utveckla samtliga 
fotbollsindivider både fotbollsmässigt och socialt. Vårt 
uppdrag är att ge varje enskild spelare en bra 
fotbollsutbildning som ska vara både utvecklande och rolig. 
Uppdraget är också att utveckla varje enskild 
fotbollstränare genom att ge dem kunskaper och 
erfarenheter. Detta görs bland annat genom 
tränarutbildningar och andra träffar. Som regel genomför 
vi en intern tränarutbildning per månad med undantag för 
juli- och december månad.

Träningsverksamheten har vid utomhusperioden 
varit belägen till Kanalplan (Hammarby IP) respektive 
Hammarbyhöjdens konstgräsplaner och under 
inomhussäsongen Eriksdalsskolan och Björkhagens skola.

Inomhussäsongen (vinter)
Alla lag tränar inomhus vid ett tillfälle per vecka. 
Träningen bygger på många bolltouch per spelare där de 
tekniska färdigheterna tränas såväl isolerat som 
funktionellt. Vi leker och lär fotboll under organiserade 
former. I varje enskilt träningsmoment finns både syfte och 
instruktion (det vill säga ”varför” och ”hur”).

Utomhussäsongen (1 april–31 oktober) 
Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samtliga 
knattelag där det ingår ett enskilt tema veckovis i en 
femveckorscykel enligt nedanstående ordning. Detta för att 
ge spelaren möjligheten att prova på de grundläggande 
momenten. 
- passning/mottagning 
- vändningar 
- driva, finta och dribbla 
- en mot en-situationer och två mot en-situationer
- tillslag (skott) 

Vidare är träningarna uppbyggda på följande sätt:
- Alla träningar inleds med övningar för bollkontroll-
tvåfotsteknik.

- Alla träningar har ett mellanblock som innehåller 
”veckans tema” (se ovan).
- Alla träningar avslutas med smålagsspel med maximalt 
fyra spelare per lag. ”Veckans tema” ska ingå i 
smålagsspelet.
- Alla spelare bör röra bollen mycket under träningspasset 
och vi rör bollen med båda fötterna. Bollnuddandet skall 
alltid föregås av syfte och instruktion.
- Vi undviker ”köbildningar”. Spelaren tappar fokus och 
det blir ingen fotbollsutvecklande miljö om han hamnar i 
köer och får vänta på sin tur. Vi har därför flera 
övningsstationer med färre deltagare per station.
- Våra tränare skapar egna övningar med stöd från vår 
utbildningsplan.

Matcher
5-åringarna som startat sin verksamhet under april har inte 
ingått i matchverksamheten under året. 6–7 åringarna har 
deltagit i vår interna serie ”Bajenligan”, där syftet är att 
skapa gemenskap och positiv anda under fotbollsmässiga 
former. Matcherna spelades under våren vid Sofiaskolan 
och flyttades efter sommaruppehållet till Kärrtorps IP. 
Flytten gjordes med tanke på att vi vill erbjuda våra spelare, 
ledare och familjemedlemmar faciliteter som 
omklädningsrum, vatten och WC. 
I Bajenligan deltog totalt 24 Bajenlag vilka i regel hade en 
match per veckoslut. Säsongen 2012 deltar 36 Bajenlag. 

Övriga projekt
Vi har under december genomfört en inspelning av 
instruktörs-dvd:n ”Lek och Lär fotboll” som är ett visuellt 
stöd för våra knattetränare. Dvd:n är klar för distribution 
under januari 2012. Innehållet är tips och tricks (med 
förklaring av syfte och instruktioner) i basövningarna 
hämtade från vår utbildningsplan.

Målsättning
- När spelaren är 7 år ska denne genom vår verksamhet ha 
färdigheter för en god bollkontroll med båda fötterna.
- När spelaren är 7 år skall denne haft möjligheten att lära 
in de grundläggande momenten 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 tränare.
Ledorden för knatteverksamheten är KUL och 
UTVECKLANDE.

Välkommen till Bajenland
Daniel Engström Sportchef Knatteblocket
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Hammarby Akademi
Fredrika Bremer och Gubbängen

Två skolor ingår i Hammarby Akademi, Fredrika 
Bremergymnasierna i Haninge på gymnasienivå 
och Gubbängsskolan i Gubbängen för elever i 
årskurserna 4–9.

När det gäller gymnasieverksamheten startade 
under året vad som kallas ”Nationellt godkända 
idrottsutbildningar (NIU) som en del av den nya 
gymnasieplanen. Kravbilden på skolorna som vill bedriva 
NIU-utbildning är höga. Framför allt när det gäller 
faciliteter, de teoretiska delarna och utbildningsnivå på 
instruktörerna. 

Målsättningen med NIU-verksamheten är att ungdomar 
ska kunna kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med 
gymnasiestudier. Fotbollsutbildningen ska ha en tydlig 
elitfotbollskaraktär där målsättningen är att uttagna elever 
på sikt ska kunna nå nationell elit.

Fredrika Bremergymnasierna var en av de skolor i 
Sverige som blev certifierade och godkända. På skolan har 
instruktörerna Klebèr Saarenpää, Magnus Österberg, 
Gustav Scheutz och Thom Åhlund skött 
fotbollsutbildningen. Framförallt har man jobbat hårt med 
den individuella utvecklingen ut av de 40 uttagna spelarna. 

Eleverna får stora resurser och möjligheter även vid sidan 
av fotbollen, bland annat finns möjlighet till boende på 
campus, det finns läkarteam och professionella pedagoger . 
Eleverna får även läsa kurser inom ”Idrottsuniversitetet” om 
näringsfysiologi, psykologi, systematik och ledarskap. De 

ges flera idrottsmedicinska genomgångar och föreläsningar 
om bland annat meditation och formtoppsträning. 

I Gubbängsskolan har vi verksamhet för eleverna i 
årskurserna 4–9. Målet med verksamheten är…
- att eleverna ska utvecklas individuellt som fotbollsspelare. 
- att lära våra elever ta ansvar för studier och träning. 
- att eleverna får kunskap om träningslära, ledarskap och 
domarutbildning. 
- att ha kul tillsammans på träningar och skapa motivation 
för studier. 

Intruktörer på skolan är Andreas Pettersson och 
Kenneth ”Kenta” Ohlsson. Samtliga klasser inom 
akademin tränar två pass i veckan. I årskurserna 4-6 tränar 
vi 60 minuter per tillfälle och i årskurserna 7-9 tränar vi 90 
minuter per tillfälle. Träningen bedrivs på konstgräsplanen 
intill skolan under vår, sommar och höst. På vintern är vi 
i Gubbängshallen. Tyngdpunkten lägger vi på individuell 
teknikträning samt att utbilda eleverna i ett lagtänkande i 
både anfalls- och försvarsspel. Utöver detta ingår även teori, 
ledarskap, träningslära, taktik och domarskap. 

I årskurserna 7–9 deltog vi i skol-DM inomhus och 
utomhus (både pojkar och flickor). Samtliga lag stod 
för väldigt bra och underhållande fotboll. Bäst gick det 
inomhus där pojkarna i årskurs 7 gick hela vägen till final 
och pojkarna i årskurs 8 vann hela skol-DM.

Peter Kleve Föreningschef

Foto therese N
orberg
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Marknadskommitténs arbete 2011

Välkommen som medlem 2012!
Vi vill påminna om att det just nu är viktigare än någonsin.  Utan stöttande, sjungande och betalande medlemmar har Bajen stora problem. Du behövs!Hammarby IF Fotbollförening jobbar aktivt med att få in fler medlemmar till Sveriges populäraste 

klubb. Fler medlemmar gör att vi kan bedriva en ännu bättre verksamhet. Vi kan förstärka och bygga upp organisationen så att fler ungdomar får möjligheten att spela 
fotboll i Hammarby. Vi ökar också chanserna att fler spelare från de egna leden går hela vägen till 
Söderstadion.
Dessutom får du möjligheten att påverka Bajens framtid genom att skriva motioner till årsmötet, 
som du också har rösträtt på. Utnyttja din möjlighet till direktinflytande i Hammarby Fotboll!
Från 2008 har vi ständigt blivit fler och 2010 passerade vi för första gången 8.000 medlemmar  
i fotbollen – och vi fortsätter att öka. Totalt är vi nu över 10.000 i hammarbyfamiljen!Medlemsavgifterna är grunden för den verksamhet som bygger framtidens Hammarby.  
På ungdomssidan ser det mycket ljust ut. Den gedigna och långsiktiga verksamhet som bedrivs 
sen många år tillbaka gör att vi kan fortsätta producera egna talanger till a-laget.  Verksamheten består idag av ca 1200 pojkar mellan 5 och 17 år och ca 150 tränare.  
Samarbetet med olika skolor under namnet Hammarby Akademin fortsätter. Fler och fler pojkar 
får chansen att kombinera både träning och skola. Något som undersökningar visar är mycket 
viktigt för att talangerna ska orka.
Men framgång kostar. Planhyror ska betalas, material införskaffas, resor, bollar, tränare, läger, 
tävlingar och mycket mer behövs för att verksamheten ska fungera. Din medlemsavgift går  
oavkortat till Hammarbys framtidsutveckling.
Därför hoppas vi på dig som medlem. Vi fortsätter att utveckla medlemskapet bl.a. via vårt  
elektroniska nyhetsbrev. Kom ihåg att notera din mailadress på www.hammarbyfotboll.sePriser 2012 
För vuxna kostar det bara 400:-, för barn upp till 18 år 100:- och ett familjemedlemskap  
kostar 600:- (gäller för två vuxna och två barn). Du kan också bli ständig medlem för 8000:-.
Hoppas vi snart ser dig på Söderstadion igen. Som medlem. Tillsammans är vi Hammarby.PS. Du vet väl att du nu också kan betala medlemsavgiften med kort direkt på hemsidan. 

Med varma Bajenhälsningar 

Kent Hertzell
Ordförande Hammarby IF Fotbollförening

Stå upp för Bajen. Hjälp Hammarby att bygga framtiden.

Marknadskommittén har tidigare fastslagit en övergripande, långsiktig målsättning för de kommande åren. Lyckas vi 
med denna målsättning kan vi utveckla föreningen på alla plan. Vi arbetar fortfarande efter denna målsättning.
Målsättningen lyder; ”Öka antalet medlemmar samt öka intäkterna via sponsorer och samarbetspartners” 
Under 2011 fortsatte vi arbetet som pågått sedan 2009.

  

Några av de uppgifter som vi arbetat med har varit:
• Kampanj riktad mot medlemmar som inte förnyat sina medlemskap.
• Diverse riktade kampanjer mot tidigare medlemmar. 
• Aktiv medlemsrekrytering i samband med olika event.
• Möten och diskussioner med andra grupper i hammarbyfamiljen med avsikt att 

  

 utveckla ett framtida samarbete.

Fortsatt stabil medlemsutveckling!
Det är med glädje vi kan konstatera att vårt arbetet fortsätter att ge resultat.  
Nu jobbar vi vidare mot 10.000 medlemmar till Sveriges populäraste klubb. 
Vi fortsätter också att rekrytera volontärer till marknadskommittén.
Marknadskommittén har under 2011 bestått av ett antal personer, varav två styrelse-
representanter, Stefan Svanberg och Jonas Strimling, varit länken till Hammarby 
Fotbolls styrelse. 
Vi kan också konstatera att det varit en väldigt positiv stämning runt Hammarby  
Fotboll under året.  
Det ligger en förväntan i luften inför kommande säsong, som blir den sista på Söder-
stadion. Vi gör något av en nystart med spännande nyförvärv bl a med amerikanska 
inslag. Allt detta med en sund ekonomi i botten. 

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

2012-02-01

Marknadskommittén Hammarby IF Fotbollförening

Välkommen som medlem  i Hammarby Fotboll 2012!
Tack för att du valt att vara medlem i Hammarby Fotboll. 2012 ser ut att kunna bli ett mycket speciellt år. Vi gör en nystart med ny tränare  och en delvis ny spelartrupp med spännande amerikanska inslag.  Dessutom är det sista säsongen på Söderstadion innan flytten till vår nya arena.  

Som medlem får du ett elektroniskt nyhetsbrev med specialinformation  och bajennyheter.
Du får också möjligheten att påverka Bajens framtid genom att  skriva motioner till årsmötet, som du också har rösträtt på.Utnyttja din möjlighet till direktinflytande i Hammarby Fotboll!

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

Värva en medlem! 
Fler medlemmar gör att vi kan bedriva en ännu bättre verksamhet. Vi kan förstärka och bygga upp organisationen så att fler ungdomar får  möjligheten att spela fotboll i Hammarby.  Säsongen 2012 har vi ca 1200 spelare och 300 ledare i verksamheten. Vi vill öka chanserna för spelare från de egna leden att gå hela vägen  till Söderstadion. 

Få vårt Nyhetsbrev
Registrera din e-postadress på www.hammarbyfotboll.se.Under året kommer vi att lansera vårt nya Nyhetsbrev  och andra nyheter och erbjudanden, direkt i din mailbox.  

Hammarby IF Fotbollförening

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

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

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

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

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

Skapar lönsamma leende arbetsplatser
08–546 900 00   www.nomad-cr.se.

BajenNu!NYHETSBREV FRÅN HAMMARBY IF FOTBOLLFÖRENING.

1/2009

HAMMARBYFOTBOLL

Vi satsar på framtiden för Bajens Bästa

Ser mailet konstigt ut? Klicka här

”Nu är det tid att visa
vad stolthet innebär”

“Vi kommer tillbaka! Visst, det är tufft nu men det gäller

att komma ihåg att Bajen har klarat mycket värre kriser

än så här. Trots A-lagets situation så står Hammarby

Fotboll faktiskt bättre rustad än på länge”. säger ordfö-

rande Bosse Sundling  och ser framåt. » Läs mer

Missa inte Bajens Bästa,
gratis e-magasinGör som mer än 7.000 andra läsare. Läs om den goda

och breda verksamheten i Bajen. Poppen special, bild-

reportage om spelare nr 12, gästtyckaren Ulric

Jansson, Framtidens stjärnor, 94 år ung och fortfarande

Hammarbysupporter, Klebèrs nya liv, Bajen Jets,

Bajenhistorier och mycket mer » Läs mer

» Bajens Bästa, gratis e-magasin!

» Annonsera i Bajens Bästa!

» Satsa på Bajen - köp Framtidspaket 3000:-!

5 SNABBA FRÅGOR TILL SIMON HELG

HAMMARBYFOTBOLL

1/2009 OM HAMMARBY FOTBOL L,  FRAMTID,  NUTID OC H HISTOR IA

Tomten ärvackrare i grönvitt10%rabatt för medlemmar iSupporterbutiken påHornsgatan 98

BAJENS BÄSTA
BAJENS BÄSTA

SIMON ÄR MEDLEM.ÄR DU?

XX SIDOR OM BAJEN FOTBOLLVAD HÄNDER NU ORDFÖRANDE BOSSE SUNDLING?SJU SAKER DU KANGÖRA FÖR ATT TABAJEN TILLBAKAFRÅN POJKLAG TILLA-LAG: JOSÉ MONTEIROBÄSTA BAJEN-HISTORIEN
EN DAG PÅ ÅRSTA IPBILDREPORTAGEBAJEN LEVER I NORRGÄSTTYCKAREN:PERNILLA OLSSON P98: MED RÖTTERNADJUPT PÅ SÖDERHISTORIEN OM ENBILD: JAN STENMARKOCH MYCKET MER...

Koll på Hammarbys
grundvärderingar?En förening utan tydliga grundvärderingar är som ett

träd utan rötter. Börjar det storma blåser det lätt omkull.

Hammarby IF genomförde här om året en stor process

med flera rådslag vilket resulterade i ett dokument som

alla Hammarbyallianens föreningar står bakom. har du

koll på hammarbys grundvärderingar? » Läs mer

Medlemmar har alltid
10% i Supporterbutiken

Du vet väl att du som är medlem i Hammarby IF

Fotbollförening alltid har 10% rabatt i Supporterbutiken

på Hornsgatan 98? Dessutom fortsätter vi att fylla med-

lemskapet med fler erbjudanden. Så satsa på framti-

den, bli medlem i Hammarby IF FF. » Läs mer

» Bli medlem i Hammarby IF Fotbollförening!

Bli medlem iHammarby IFFotbollförening!Klicka här
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2011 var ett tufft år i Hammarby Fotboll AB. 
Med ny styrelse, ny sportslig och verkställande 
ledning överskuggades förändringsarbetet av svaga 
sportsliga och ekonomiska resultat. 

Sportsligt var 2011 ett mycket svagt år både när det gäller 
A-laget och HTFF. A-laget säkrade nytt kontrakt först i 
sista omgången – efter en rafflande avslutning. För HTFF 
gick det om möjligt ännu sämre, laget slutade på en sista 
placering och spelar därmed i Div. 2 nästa säsong. När 
Svenska Fotbollförbundet fattade beslut om att förbjuda 
den typ av utlåning som vi hade med HTFF tog styrelsen 
beslut om att starta ett lag i U21-serien. För att inte tappa 
möjligheten att fånga upp spelare som inte riktigt klarat av 
att ta steget till A-laget fick vi till ett bra avtal med Boo FF 
om att vara med i en fortsatt utveckling av HTFF (numera 
Nacka FF) men i Boo:s regi. 

Trots ett fantastiskt publikstöd under hela året nådde vi 
inte riktigt upp till våra budgeterade mål när det gällde 
publikintäkterna. Övriga sponsor- och marknadsintäkter 
landade i stort sett enligt plan. Dock lyckades vi inte sälja 
några spelare för vilka vi hade budgeterat en intäkt på 3 
Mkr. På kostnadssidan översteg våra rörelsekostnader, 
exklusive avskrivningar, budgeten endast med 3 procent, 
vilket var glädjande. Bolaget fattade även ett beslut, av 
försiktighetsskäl, om att skriva ner värdet på aktierna i 
Merchandise AB med 773 tkr. Sammantaget gjorde allt 
detta att resultatet efter finansiella poster försämrades med 
4.617 tkr mot budget.

Hammarby Fotboll AB redovisar därmed ett resultat, efter 
finansiella poster, som är –11 649 tkr (–2 876) tkr.  

Efter sommaren startade Hammarby Fotboll AB tillsammans 
med AEG arbetet med att ta fram en strategisk plan för 
2011 – 2013. Ett resultat av det arbetet blev den riktade 
nyemission som genomfördes under hösten. Bolaget tog då in 
kapital motsvarande nästan 15 Mkr för att möjliggöra olika 
satsningar, samt att säkra bolagets framtida drift.

Hammarby Fotboll AB äger samtliga aktier i Hammarby 
Fotboll Merchandise AB som bedriver souvenirförsäljning i 
egen butik på Hornsgatan i Stockholm, i en internetshop i 
egen regi och via utvalda återförsäljare. Minskade marginaler, 
lägre omsättning samt avvecklingskostnader för Derbybutiken 
på 512 tkr gjorde att bolaget för 2011 redovisar ett resultat 
efter finansiella poster med –652 tkr (+583) tkr. 

Butiken Stockholm Derby AB, som ägs till lika delar 
av Hammarby Fotboll Merchandise AB, DIF och AIK, 
avvecklades under året pga. bristande lönsamhet. 

Trots de sämsta sportsliga resultaten på decenier, har 
det aldrig tidigare varit så lite ordningsstörningar 
på Söderstadion, samt på bortaplan. Självfallet får 
vi tillskriva den fantastiska publiken med en stark 
supporterorganisation i spetsen dessa framgångar. Det 
ligger också ett gediget säkerhets- och servicearbete bakom 
detta glädjande faktum.

Hammarby Fotboll AB

Personal 
Drygt 150 personer arbetar i Hammarby Fotbolls 
matchorganisation under en säsong. Till följd av ändrade 
regler i den så kallade Elitevenemangsmanualen tas även ökat 
ansvar på bortamatcher med hjälp av egen organisation.

Hammarby Fotboll tackar samtlig personal som bistår i 
ideellt arbete på såväl som utanför matcher.

Marknadsavdelningen bestod under 2011 av totalt fem 
personer fördelat på en tillförordnad marknadschef, två 
projektledare, en evenemangs/biljettansvarig samt en 
bevakningssamordnare/publikservice. 

Räknar vi in Kommunikation under marknad tillkommer 
ytterligare en heltidstjänst i form av redaktören på 
hammarbyfotboll.se. Hemsidan har under verksamhetsårets 
tävlingssäsong (april–oktober) haft drygt 2,7 miljoner 
besökare med drygt 430 000 unika besök. Ideella 
facebooksidan har ca 27 400 likes.

Företagsrelaterad försäljning 
Inför säsongen skrevs ett samarbetsavtal med AEG Sverige 
AB där AEG Sverige tar över ansvaret för försäljningen av 
säsongsbundna sponsoravtal, där garantinivåer till klubben 
är avtalat. AEG Sverige anställde i augusti en heltidssäljare 
som är dedikerad att tillsammans med klubben sälja in 
sponsorer. Hammarby Fotboll har i och med avtalet ett 
ansvar som säljsupport till AEG Sverige samt ansvar för den 
löpande försäljningen riktad mot företag (biljett, event, 
royalties etc). Till avtalet hör även att 
varumärkesrättigheterna kvarstår inom klubben.

Totalt generade försäljningen till företag drygt 18 msek, en 
ökning jämfört 2010 om cirka 6 msek. Utöver egen 
försäljning har Hammarby som Superettanklubb 3,8 msek i 
form av TV-intäkter och centrala sponsoravtal.

Dotterbolaget Hammarby Fotboll Merchandise AB 
omsatte 6,5 msek och genererade en förlust om cirka 

Marknad och arenan 
företagsförsäljningen ökade med sex miljoner
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700 000 kr. I förlusten ingår avvecklingskostnader för 
Stockholm Derby AB på cirka 600 000 kronor.

Huvudsponsorer var Kappa, Intersport, Folkia och Pepsi.

Publik  
Klubbens säsongskortsförsäljning ökade och i antal när alla 
kort (privata, sponsorer, förbunds- och ungdomskort) 
räknades samman, hamnade slutsumman på lite drygt 
6 000 (4 500 stycken 2010).

Publiksnittet vid hemmamatcher stannade på 7 963 
personer, en ökning jämfört 2010 med knappt 16 procent 
vilket gav mer än dubbelt så många åskådare hemma som 
”publiklaget nr 2” i serien.

Mest imponerande kanske publikstödet på bortaplan var. 
Hammarby hade närmare 1 000 åskådare per match på 
bortaplan. Till den siffran hör att supportrar som köpt 
biljetter på exempelvis en arenas huvudläktare inte räknas 
som bortapublik i statistiken.

Stockholmsarenan 
2011 var året då läktarna på Stockholmsarenan – vår arena 
– började lyftas på. Klubben har under hela projektet 
informerat fortlöpande om utvecklingen, framför och 
bakom ”byggkulisserna”.

I augusti släcktes arenabloggen då mycket av klubbens 
påverkan inte längre fanns med på ritbordet. Istället 
präglades hösten av förhandlingar kring kommande 

hyresavtal där själva avtalsskrivandet knuffades över till 
andra sidan verksamhetsåret.

Hösten var också försäljningsstarten publikt till 2013 
genom de så kallade Förtursrätterna, som till en början var   
för 2011 års säsongskortsinnehavare. 

Vid årsskiftet hade drygt 1 200 personer köpt en 
Förtursrätt och ytterligare 250 hade ställt sig på 
intresselistan för kommande klubbstolar, alternativt 
meddelat att betalning av Förtursrätt sker senare.

Matchorganisationen 
Hammarby har på matcherna sedvanligt arbetat utifrån de 
riktlinjer och regelverk svensk fotboll föreskriver. 
Matchorganisationen såg ut så här:

Evenemangsansvarig/huvudansvarig: Göran rickmer

bevakningssamordnare/publikservice: Patrik Gröndal

marknad/event: Kefa Eriksson, mats Åberg

Sport: Peter thunell

merchandiseförsäljning: lasse andersson

media: love Gustafsson, lennart oskarsson

Sekretariat: Janne Sjöberg, tomas bergqvist, Niklas 

bergvall, lena bergström, Calle Dahlin och rikard redebo

biljetter/säsongskort: Göran rickmer

Speakers: Peter aronsson (innerplan), Paul Pinter 

(speakerbås)
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Andra året i Superettan blev än värre än föregående 
säsong sportsligt sett. Först med säsongens sista 
spark säkrades kontraktet och klubben kunde dra 
en stor suck av lättnad. Stora problem med 
bortaspelet och ett tappat grepp om Söderstadion 
resulterade i en av klubbens sämsta säsonger 
någonsin. Med en kraftansamling i slutomgångarna 
landade Hammarby till slut på en elfteplats. 
 
Med en den fantastiska inramningen kring cupfinalen i 
färskt minne, och två tunga värvningar på anfallssidan 
Paulinho och Björn Runström laddades det för ny säsong 
med stor optimism i Hammarbyleden.   
Precis som året innan blev det en svajig säsong, åtminstone 
första hälften av den, och eftersom serien blev än mer jämn 
än 2010 levde hoppet om att nå toppen hyfsat länge. Men 
under andra halvan av säsongen blev läget allt mer utsatt. 
 
Försäsongen 2011 innehöll nio träningsmatcher där 
det blev fem segrar, en oavgjord och tre förluster. Laget 
hade en veckas upptaktsläger på Cypern där man mötte 
ryska Jenisej Krasnojarsk (förlust 2–0). Hemma i Sverige 
igen väntade genrep på Zinkensdamms IP (!) mot finska 
Inter Åbo (seger 3–2). Därefter tog tävlingssäsongen vid. 
 
Innan det var dags för seriepremiär skulle 
Hammarby först gå in i Svenska cupen. 
Förhoppningarna om att upprepa cupsuccén från 2010 kom 
på skam omgående när det blev respass mot division 2-laget 
BKV Norrtälje i första matchen efter förlust med 1–0. 
 
Samma resultat blev det fem dagar senare när 
Hammarby inledde Superettan 2011 på bortaplan mot 
Assyriska. I efterföljande omgång – hemmapremiär inför 
ett fullsatt Söderstadion mot Landskrona BoIS – bjöds det 
på stor dramatik. Gästerna gjorde ett tidigt ledningsmål 
och 1–0 stod sig fram till den 88:e minuten då Maic Sema 
kvitterade. På övertid satte han sedan segermålet inför ett 
kokande Söderstadion. 
 
Men redan i nästa match var det dags att komma ner på 
jorden när det blev förlust med hela 4–1 mot Ljungskile på 
bortaplan. Problemen med bortaspelet skulle bestå säsongen 
igenom, dock gick Bajen starkt på Söderstadion 
inledningsvis. Idel segrar de fem första hemmamatcherna, 
men den första bortasegern skulle dröja till den trettonde 
omgången då det blev vinst med 2–0 mot Jönköpings 
Södra. Just Jönköpings och Hammarbys öden skulle flätas 
samman mot slutet av säsongen. 
 
När halva säsongen summerades hade Hammarby, 
trots en del besvikelser, i högsta grad häng på toppen. 
Visserligen en sjätteplacering men i den jämna tabellen var 
man endast två poäng från förstaplatsen. 
Det fanns alltså gott hopp inför vändningen av serien, men 

lyftet kom aldrig. Tvärtom. De fem efterföljande matcherna 
gav endast tre poäng och topptrion blev alltmer avlägsen. 
 
Efter mötet med Brage i den 20:e omgången, en match som 
slutade 0–0, fick tränare Roger Franzén lämna sitt uppdrag 
som Hammarbys cheftränare, och Roger Sandberg tog 
tillsvidare över ansvaret för laget.  
 
Det blev seger över Qviding med 2–1 på 
Söderstadion i Roger Sandbergs första match vid 
rodret, men någon vändning av trenden blev det inte. 
Istället följde fyra raka förluster och läget såg nu prekärt ut. 
Fyra poäng på de två matcher som följde efter det gav ett 
mindre lyft, men förlust mot Värnamo tredje sista 
omgången gjorde att Bajen var piskat att vinna mot 
Jönköping i årets sista hemmamatch. Dessutom med minst 
två mål för att passera Smålandslaget i tabellen.  
Det blev seger med tre måls marginal efter en sanslös 
tillställning på Söderstadion som Hammarby vann med 
5–2. Sett till dramatik var det dock bara en fingervisning 
om vad som komma skulle. 
 
Till sista omgången handlade det så om att hålla Jönköping 
bakom sig för att undvika kval om Superettanstatus. 
Hammarby mötte Ängelholm på bortaplan som jagade 
direktplats till Allsvenskan, medan Jönköping mötte 
Ängelholms främste konkurrent GIF Sundsvall hemma. 
 
En nervig och spänd match i Ängelholm följde, där 
lika mycket fokus riktades mot vad som skedde i 
Jönköping. Sundsvall tog ledningen, vilket innebar att 
Hammarby i det läget var säkert. Men när en kvart av 
matcherna återstod hade Jönköping gått ikapp och förbi. 
Bajen var nu tvunget att ta hem segern, samtidigt som 
Ängelholm behövde tre poäng för att ta sig förbi Sundsvall. 
På Änglavallen spelade nu två lag som lämnade defensiven 
därhän och öste allt framåt inför en publik i 
upplösningstillstånd. Flera lägen skapades åt båda håll, och 
Bajen stod för de kanske hetaste. 
När matchuret tickade in på den femte och sista 
övertidsminuten såg mardrömmen ut att bli ett faktum. Ett 
ovisst kval väntade.  
 
En Bajenhörna med mindre än halvminuten kvar blir 
absolut sista chansen. Bollen slås, touchas av Johannes Hopf 
som gått upp i straffområdet och tas om hand av Sebastian 
Bojassen som tar emot och drämmer till. Bollen går i mål. 
Det är Bojassens första seriemål någonsin och det räddar 
Hammarbys plats i Superettan. Eufori utbryter, och 
äntligen får Hammarbys minst sagt tappra supportrar – 
som stått för ett fantastiskt stöd under den tunga slutdelen 
av säsongen – frigöra sig från det där tunga ok man gått 
och burit på under större delen av säsongen. Det samma 
gällde klubben. 
 

A-laget 

ny tung säsong
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Hammarby slutade alltså på elfte plats i Superettan 
2012. Endast 37 gjorda mål och 40 insläppta. Elva segrar, 
sju oavgjorda och tolv förluster. 
 
Spelarrekryteringar under 2011 
Inför säsongen flyttades Max Forsberg, Erik Figueroa, 
Robin Tranberg, Mathias Olsson och Fredrik Forsberg upp 
från HTFF till A-laget. 
Under försäsongen värvades Paulinho, Sinan Ayranci och 
Björn Runström. 
Under sommaren togs Isaac Pupo (mittfältare) och Cheikh 
Tidiane Sarr (ytterback) in i truppen, båda klubblösa. 
 
Efter säsongens slut, i november och december, 
presenterades tre nyförvärv inför 2012 år säsong – Daniel 
Theorin, Christophe Lallet och Adis ”Baggio” Husidic.  
Dessutom gjordes rekryteringen av nye tränaren Gregg 
Berhalter klar i december. 
 

Efter säsongen stod det också klart att flera spelare skulle 
lämna klubben. Patrik Gerrbrand, Robin Wikman, Mauro 
Saez Jarpa, Paulinho, Petter Furuseth, Matthias Olsson, 
Isaac Pupo, Cheikh Tidiane Sarr, Björn Runström, Maic 
Sema, David Johansson, George Moussan, Sebastian 
Bojassen och Isak Dahlin satt alla på utgående kontrakt. 
Av dessa har Hammarby förlängt med Sebastian Bojassen 
och George Moussan. 
 
Landslagsuppdrag 
José Monteiro fortsatte representera Guinea-Bissau under 
2011. Fyra landskamper blev det under säsongen, inklusive 
kvalmatcher i afrikanska mästerkapen dit man dock inte 
kvalificerade sig. 
Isaac Pupo representerade sitt Liberia under tiden i 
Hammarby. 

Foto a
ndreas l E

riksson
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2011 var det dags för den andra säsongen i 
Division 1 Norra för Hammarby Talang FF, laget som 
hade skrällt ordentligt året innan och slutat fyra 
som nykomlingar. 2011 skulle dock bli betydligt 
tuffare för ett ungt HTFF, det lag med lägst 
snittålder i serien. Dessutom skulle det bli den 
sista säsongen för föreningen. 
 
Stommen av det HTFF som tog upp laget till 
Division 1 och spelat första säsongen i den serien återfanns 
nu i A-laget. Påfyllt med spelare från Hammarbys juniorer 
hade HTFF som främsta målsättning att hålla sig kvar i 
Division 1. Ny tränare för året var Klebèr Saarenpää som 
flyttades upp från juniorlaget.

Fem träningsmatcher spelades på försäsongen – en vinst, en 
oavgjord och tre förluster – samt kval till Svenska cupen. 
Den matchen vann HTFF mot division 2–laget Värmbols 
FC efter att ha vänt 1–0 underläge till seger med 2-1. 
Därmed var man kvalificerade till första omgången av 
Svenska cupen, men lokalkonkurrenten Enskede IK satte 
direkt stopp för fortsättningen genom att vinna med 1–0 
på Enskede IP. 
 
I mitten av april startade så serien. HTFF åkte till 
Västerås för att ta sig an Syrianska Kerburan. Där blev det 
förlust med 1–2, och i hemmapremiären blev det ny torsk, 
0–3 mot Akropolis. Laget besegrade Bodens BK i fjärde 
omgången, men i övrigt blev det ingen seger under 
vårsäsongen.  
 
Säsongsinledningen var alltså mer än tuff – Först när serien 
vände tog talangerna sin första seger. Symptomatiskt nog 
mot serieledarna och sedermera seriesegrarna Umeå FC som 

fick sig en ordentlig resa på Söderstadion av ett, till synes, 
pånyttfött HTFF som vann med 3–1. 
 
Men med omgången efter startade en ny segerfri svit om sju 
matcher. När serien började gå in på slutomgångarna var 
läget så gott som hopplöst, även om det länge fanns en 
teoretisk chans att rädda kontraktet. Det blev dock inte fler 
än tre segrar på hela säsongen, och tre oavgjorda. Hela 18 
förluster således, och jumboplacering och degradering till 
division 2.

Något lag vid namn HTFF kommer vi dock inte att 
kunna följa nästa år. På hösten ändrade Svenska 
Fotbollförbundet reglerna för utlåningsavtalet som hade 
gjort det möjligt att ha HTFF-spelare registrerade att spela 
matcher för både A-laget och HTFF. Hammarby Fotboll 
fattade därför beslutet att lägga ner HTFF i den förenings 
form som verksamheten drivits de senaste åren. Istället 
kommer klubben att delta i U21-serien i sin satsning att 
skapa ett mellansteg för unga talanger som står på tröskeln 
till A-laget. 
 
Efter en överenskommelse med Boo FF står det nu 
klart att HTFF drivs vidare i Boos regi under namnet 
Nacka FF. Nacka FF ska spela i division 2 och det kommer 
att bli ett samarbete mellan Boo och Hammarby. 

 
HTFF:s arv lever i allra högsta grad vidare i 
Hammarbys A-trupp. Hela 14 spelare har ett förflutet i 
talanglaget, och de senaste tillskotten utgörs av målvakten 
Kevin Angleborn och mittfältaren Luca Sciaccia.

Love Gustafsson

HTFF 

motigt sista år

Foto P
eter Jonsson
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Hammarbys juniorer gjorde en väldigt fin säsong 
2011. Man nådde en mycket hedrande fjärdeplats i 
juniorallsvenskan, gick till kvartsfinal i SM-
slutspelet och blev distriktsmästare i Stockholm. 

Juniorlaget går också under namnet TipsElit-laget. 
Tipselit 2000 är ett samarbetsprojekt mellan Svenska 
Fotbollförbundet och Svenska Spel. Projektet syftar till en 
ökad satsning på talanger i åldern 16–19 år. Hammarbys 
TipsElit-trupp bestod under 2011 av 21 spelare, varav åtta 
födda 1993 samt 13 spelare födda 1994. Ingen spelare i 
truppen var född 1992.

Under vinterhalvåret bedrevs fotbollsträningen på 
Torvalla IP, där även styrketräningen genomfördes i våra 
egna lokaler intill idrottsplatsen. I april övergick 
fotbollsträningen helt till Hammarby IP.

Sex träningsmatcher spelades inför seriestarten, mot både 
juniorlag och seniorlag. Resultatet blev tre vinster, två 
oavgjorda samt en förlust. 

Seriespelet i Juniorallsvenskan Elit Norra gav alltså en 
fjärdeplats till slut efter en riktigt stark avslutning, vilket 
också kvalificerade laget till SM-slutspelet. Där besegrades 
Mjällby AIF i åttondelsfinalen på Hammarby IP med 2–1 
men i kvartsfinalen blev IFK Göteborg för svåra, förlust 
0–2 på bortaplan.

Hammarby blev återigen distriktsmästare för juniorer, detta 
för tredje gången på fyra år. På vägen slog laget ut andra 
seriekollegorna AIK, Vasalund och Djurgården. I finalen 
besegrade man sedan Enskede IK med 3–1.

Följande spelare ingick i juniortruppen: Patrik 
Andersson, Daniel Björn, Johan Carlsson, Turgay 
Dagdelen, Adrian Engdahl, Christoffer Hansebjer, Andreas 
Holmberg Kotsiopoulos, Macoumba Jallow, Jonathan 
Larsson, Tobias Larsson, Sebastian Valderrama Leon, 
Nicklas Lindqvist, Sebastian Ludzik, Marcus Lundberg, 
Peter Micic, Jimmy Rainansalo, Robert Stranicky (våren), 
Victor Söderström, Jonathan Tamimi-Syberg, Simon 
Turesson, Ivo Öjhage. 

Två spelare i juniortruppen blev uttagna till 
landslagssamlingar under året, Nicklas Lindqvist och 
Marcus Lundberg.

Flera spelare med junioråldern inne spelade i div 1 norra 
med HTFF: Robin Tranberg, Kevin Angleborn, Mats 
Gustavsson, Enis Al-Guwary, Arnes Aljic, Jesper Hjälm, 
Luca Sciacca samt Mahmoud Eid.

I TipsElit-truppens ledarstab ingick under 2011 Magnus 
Österberg, Fouzi Benbouzid, Bosse Müller, målvaktstränaren 
Pelle Fahlström och på rehabsidan Sam Masih.              

Bosse Müller

Juniorlaget/Tips Elit
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Fakta och Statistik 2011
Hammarbys A-lag 

Superettan 2010

Spelare
Målvakter: Johannes Hopf (30 matcher), rami Shaaban 
(1 match inbytt), George moussan (1 match inbytt), Kevin 
angleborn (0 matcher). 
 
Försvarare: José monteiro de macedo (28 matcher), Fadi 
malke (24 matcher), David Johansson (20 matcher), 
marcus törnstrand (16 matcher), monday James (14 
matcher), Patrik Gerrbrand (12 matcher), Erik Figueroa (8 
matcher), robin Wikman (6 matcher), Cheikh tidiane Sarr 
(4 matcher), Isak Dahlin (2 matcher), mauro Saez Jarpa (1 
match), matthias olsson (0 matcher).

Mittfältare: maic Sema (30 matcher), max Forsberg (27 
matcher), andreas Dahl (26 matcher), Simon Helg (18 
matcher), Petter Furuseth (13 matcher), Sebastian 
bojassén (13 matcher), Isaac Pupo (8 matcher), Carlos 
Gaete moggia (5 matcher), Fredrik Forsberg (1 match), 
robin tranberg (0 matcher), Nicklas lindqvist (0 matcher).

Anfallare: Paulinho Guará (26 matcher), björn runström 
(24 matcher), Sebastian Castro-tello (22 matcher), 
Christer Gustafsson (18 matcher), Sinan ayranci (18 
matcher), rojen Sürek (0 matcher).

Intern skytteliga: maic Sema 10, Sinan ayranci 5, andres 
Dahl 4, Paulinho Guará 3, Christer Gustafsson 3, björn 
runström 3, Sebastian Castro-tello 2, max Forsberg 1, 
Petter Furuseth 1, Fadi malke 1, David Johansson 1, 
Sebastian bojassén 1. 

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2011: 
Filip bergman, Christian traoré, Vladica Zlojutro, Fredrik 
Söderström, Jesper blomqvist, Valentino Pidré, linus 
Hallenius, tobias Holmqvist, Freddy Söderberg, Nathan 
Paulse.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: inför 
säsongen skrev Paulinho Guará, björn runström, Sinan 
ayranci, rojen Sürek på nya kontrakt. Under sommaren 
flyttades Erik Figueroa och Fredrik Forsberg upp från 
HtFF. Nicklas lindqvist tillhörde Hammarbys juniorer men 
ingick också i Hammarbys a-trupp. Kevin angleborn 
spelade i HtFF men förekom också som reservspelare i 
a-truppen. Cheikh tidiane Sarr kom från danska lyngby 
bK och skrev på korttidskontrakt med Hammarby 
gällande säsongen ut i slutet av augusti.

Tränare: roger Franzén (till och med omgång 20, då han 
fick lämna jobbet). roger Sandberg från omgång 21.

Assisterande tränare: roger Sandberg (huvudtränare från 
omgång 21)

Målvaktstränare: mikael ”mille” olsson

Materialförvaltare: Dan Wallin

Sjukgymnast, rehabansvarig: mikael Klotz 
 
Naprapat, A-lag och HTFF: Stefan Sunesson

Lagledare/team manager, för A-lag och HTFF:  
Peter thunell 
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Resultat
Matcher i Superettan

11/4 Assyriska FF-Hammarby 1–0 (1–0) 
Publik: 6 411 (Södertälje fotbollsarena)

18/4 Hammarby-Landskrona BoIS 2–1 (0–1) 
maic Sema 2 
Publik: 12 801 (Söderstadion)

25/4 Ljungskile SK-Hammarby 4–1 (2–1) 
Christer Gustafsson 
Publik: 3 460 (markbygg arena)

29/4 Hammarby-IK Brage 1–0 (1–0) 
Paulinho Guará 
Publik: 9 825 (Söderstadion)

9/5 IF Brommapojkarna-Hammarby 1–0 (1–0) 
Publik: 4 102 (Grimsta IP)

15/5 Hammarby-Västerås SK 3–1 (0–0) 
andreas Dahl, maic Sema, Paulinho Guará

Publik: 7 475 (Söderstadion)

19/5 Qviding FIF-Hammarby 2–2 (1–1) 
Sebastian Castro-tello, andreas Dahl 
Publik: 1 127 (Valhalla IP)

23/5 Hammarby-Åtvidabergs FF 2–0 (1–0) 
maic Sema 2 
Publik: 7 809 (Söderstadion)

27/5 Hammarby-Degerfors IF 1–2 (0–2) 
Sinan ayranci 
Publik: 7 557 (Söderstadion)

8/6 GIF Sundsvall-Hammarby 3–3 (1–1) 
Sebastian Castro-tello, max Forsberg, Sinan ayranci 
Publik: 4 050 (Norrport arena)

12/6 Falkenbergs FF-Hammarby 1–1 (0–0) 
Sinan ayranci 
Publik: 3 012 (Falkenbergs IP)

18/6 Hammarby-IFK Värnamo 1–0 (1–0) 
Sinan ayranci 
Publik: 7 478 (Söderstadion)

22/6 Jönköpings Södra-Hammarby 0–2 (0–1) 
Christer Gustafsson, Fadi malke 
Publik: 3 627 (Stadsparksvallen)

27/6 Hammarby-Ängelholms FF 0–1 (0–0) 
Publik: 8 895 (Söderstadion)

3/7 Hammarby-Östers IF 2–1 (2–0) 
björn runström 2 
Publik: 6 878 (Söderstadion)

18/7 Östers IF- Hammarby 0–0 
Publik: 5 173 (Värendsvallen)

25/7 Hammarby-Assyriska FF 0–0 
Publik: 10 081 (Söderstadion)

1/8 Landskrona BoIS- Hammarby 3–0 (1–0) 
Publik: 3 768 (landskrona IP)

8/8 Hammarby-Ljungskile SK 1–3 (0–0) 
Sinan ayranci 
Publik: 7 497 (Söderstadion)

15/8 IK Brage- Hammarby 0–0 
Publik: 4 594 (Domnarvsvallen)

22/8 Hammarby-Qviding FIF 2–1 (1–0) 
Simon Helg, Petter Furuseth 
Publik: 5 895 (Söderstadion)

29/8 Åtvidabergs FF- Hammarby 3–1 (1–0) 
Paulinho Guará 
Publik: 4 615 (Kopparvallen)

4/9 Degerfors IF- Hammarby 3–2 (1–1) 
maic Sema 2 
Publik: 5 209 (Stora Valla)

12/9 Hammarby-GIF Sundsvall 1–3 (1–0) 
andreas Dahl 
Publik: 5 669 (Söderstadion)

18/9 Hammarby-IF Brommapojkarna 1–2 (0–1) 
Simon Helg 
Publik: 5 828 (Söderstadion)

26/9 Västerås SK-Hammarby 1–2 (0–0) 
maic Sema 2 
Publik: 5 927 (Swedbank Park)

3/10 Hammarby-Falkenbergs FF 0–0 
Publik: 6 843 (Söderstadion)

13/10 IFK Värnamo- Hammarby 1–0 (0–0) 
Publik: 2 558 (Finnvedsvallen)

17/10 Hammarby-Jönköpings Södra IF 5–2 (3–1) 
Christer Gustafsson, björn runström, David Johansson, 
andreas Dahl, maic Sema 
Publik: 8 768 (Söderstadion)

22/10 Ängelholms FF-Hammarby 0–1 (0–0) 
Sebastian bojassén 
Publik: 3 544 (Ängelholms IP)

Matcher i Svenska cupen

6/4 omg 2: BKV Norrtälje-Hammarby 1–0 (0–0) 
Publik: 1 254 (Norrtälje sportcentrum)
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Fakta och Statistik 2011
Hammarby TFF

Resultat
div 1 Norra

19/4 Syrianska IF Kerburan-HTFF 2–1 (2–0) 
ted Fontér  
Publik: 1 333 (Swedbank Park arena)

24/4 HTFF-Akropolis IF 0–3 (0–3) 
Publik: 310 (Söderstadion)

1/5 Karlstad BK-HTFF 3–0 (2–0) 
Publik: 1 105 (tingvalla IP)

8/5 HTFF-Bodens BK 2–0  (1–0) 
Elliot Käck, lamine Nekrouf  
Publik: 247 (Söderstadion)

15/5 IFK Luleå-HTFF 1–0 (0–0) 
Publik: 464 (Skogsvallen)

22/5 HTFF-Vasalunds IF 1–1 (0–1) 
Erik Figueroa 
Publik: 210 (Hammarby IP)

28/5 Valsta Syrianska IK-HTFF 2–0 (2–0) 
Publik: 210 (midgårdsvallen)

4/6 HTFF-BK Forward 1–1 (0–0) 
Fredrik Forsberg 
Publik: 214 (Söderstadion)

11/6 IK Frej-HTFF 4–0 (3–0) 
Publik: 325 (Vikingavallen)

19/6 HTFF-Väsby 2–3 (1–1) 
Elliot Käck, matthias olsson  
Publik: 125 (Söderstadion)

28/6 IK Sirius-HTFF 3–0 (1–0) 
Publik. 1 210 (Studenternas IP)

2/7 HTFF-Dalkurd FF 1–3 (1–2) 
modaser Zekria 
Publik: 230 (Söderstadion)

10/7 Umeå FC-HTFF 3–0 (1–0) 
Publik: 1 422 (Gammliavallen)

31/7 HTFF-Umeå FC 3–1 (2–0) 
lamine Nekrouf 2, Erik Figueroa 
Publik: 183 (Söderstadion)

6/8 Dalkurd FF-HTFF 1–0 (0–0) 
Publik: 210 (Domnarvsvallen)

14/8 HTFF-IK Sirius 0–2 (0–1) 
Publik: 240 (Söderstadion)

21/8 Väsby United-HTFF 4–0 (2–0) 
Publik: 257 (Vilundavallen)

28/8 HTFF-IK Frej 0–5 (0–2) 
Publik: 740 (Söderstadion)

4/9 Vasalund-HTFF 4–0 (0–0) 
Publik: 267 (Skytteholms IP)

11/9 HTFF-IFK Luleå 2–2 (2–0) 
Ivan tedengren 2 
Publik: 194 (Hammarby IP)

18/9 BK Forward-HTFF 4–0 (2–0) 
Publik: 248 (trängens IP)

25/9 HTFF-Valsta Syrianska IK 2–0 (0–0) 
Elliot Käck, lamine Nekrouf 
Publik: 143 (Söderstadion)

2/10 Bodens BK -HTFF 3–0 (2–0) 
Publik: 642 (boden arena)

8/10 HTFF-Karlstad BK 1–3 (0–2) 
Elliot Käck 
Publik: 54 (Hammarby IP)

15/10 Akropolis IF-HTFF 1–4 (0–3)  
Ivan tedengren 3, Elliot Käck 
Publik: 389 (akalla bP)

23/10 HTFF-Syrianska IF Kerburan 7–2 (4–0) 
Fredrik Forsberg 2, Elliot Käck, robin tranberg, matthias 
olsson, mahmoud Eid 
Publik: 55 (Hammarby IP)

Svenska cupen

19/3 omg 0: Värmbols FC-HTFF 1–2 (1–0) 
Elliot Käck, mahmoud Eid 
Publik: 216 (backavallen, Katrineholm)

26/3 omg 1: Enskede IK-HTFF 1–0 (0–0) 
Publik: 228 (Enskede IP)

Hammarby tFF började denna säsong sladda tidigt i 
tabellen och det avspeglade sig i publiksiffrorna. 
Hemmasnittet blev 226 åskådare, 170 färre än säsongen 
innan. HtFF blev därmed 14:e och sista lag i publikligan 
(året innan var man sjua). Division 1 Norra som helhet 
hade däremot god publikuppslutning kring matcherna, 
snittet blev 626. tre klubbar nåddee snittet över 1 000 
personer: Umeå FC (1 777), bodens bK (1 190) och IK 
Sirius (1 164).
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Div. 1 Norra

Juniorallsvenskan Elit Norra Pojkallsvenskan Elit Mellersta

9/4 Hammarby-AIK 1–4

17/4 Enskede IK-Hammarby 3–5

22/4 Hammarby-FOC Farsta 8–0

30/4 Eskilstuna City FK-Hammarby 2–1

2/5 Hammarby-Västerås SK 2–3

7/5 Hammarby-GIF Sundsvall 2–2

15/5 Vasalunds IF-Hammarby 1–2

21/5 Hammarby-IK Brage 4–0

28/5 IFK Norrköping-Hammarby 5–1

12/6 IF Brommapojkarna-Hammarby 5–2

18/6 Hammarby-Djurgårdens IF 1–1

23/6 AIK-Hammarby 0–5

31/7 Hammarby-Enskede IK 0–2

6/8 FOC Farsta-Hammarby 2–5

14/8 Hammarby-Eskilstuna City FK 1–4

20/8 GIF Sundsvall-Hammarby 1–3

27/8 Hammarby-Vasalunds IF 5–0

4/9 IK Brage-Hammarby 1–4

10/9 Hammarby-IFK Norrköping 1–0

17/9 Västerås SK-Hammarby 4–2

24/9 Hammarby-IF Brommapojkarna 4–3

1/10 Djurgården-Hammarby 2–2

JSM-slutspel

8/10, åttondelsfinal: Hammarby-Mjällby AIF 2–1 (2–0)
Nicklas lindqvist, Sebastian ludzik  
Publik: 100

15/10, kvartsfinal: IFK Göteborg-Hammarby 2–0 (2–0)
Publik: 100

10/4 IFK Uddevalla-Hammarby 4–0

17/4 Hammarby-Ursviks IK 3–1

24/4 IFK Norrköping-Hammarby 3–1

1/5 Hammarby-Jönköpings Södra IF 3–3

7/5 Örebro SK-Hammarby 5–2

15/5 Hammarby-Carlstad United BK 5–3

22/5 Örgryte IS-Hammarby 4–4

29/5 Hammarby-Älsjö AIK 1–2

1/6 Djurgårdens IF-Hammarby 3–0

12/6 Hammarby-GAIS 5–0

19/6 Sköndals IK-Hammarby 1–3

22/6 Hammarby-Sköndals IK 3–2

31/7 GAIS-Hammarby 2–5

7/8 Hammarby-Djurgårdens IF 2–0

14/8 Älvsjö IK-Hammarby 6–2

21/8 Hammarby-Örgryte IS 6–2

28/8 Carlstad United BK-Hammarby 1–1

4/9 Hammarby-Örebro SK 2–2

11/9 Jönköpings Södra IF-Hammarby 1–4

18/9 Hammarby-IFK Norrköping 3–2

24/9 Ursviks IK-Hammarby 2–8

2/10 Hammarby-IFK Uddevalla 8–0

PSM-slutspelet

19/10, åttondelsfinal: Helsingborgs IF-Hammarby 5–2 (2–0) 
William Palmén 2 
Ingen publikuppgift (olympia)
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Publikstatistik och utmärkelser 2011
Publikstatistik 
Intresset för att se Hammarby under 2011 var otroligt stort 
med tanke på tabellplaceringen. Trots att laget tappade 
mark i tabellen jämfört med 2010 (från åttonde till elfte 
plats) ökade publiken med över tusen personer per match, 
från 6 864 till 7 895. Hammarbysnittet gjorde klubben till 
landets åttonde främsta publiklag och det får sägas vara bra 
för ett lag som inte var bättre än 27:a i seriesystemet. Trots 
avsaknad av publikdragande derbyn överträffade 
Hammarby Allsvenskans snitt med över 500 personer 
(Allsvenskan snittade 7 318).

Superettan som helhet tappade något. Snittet blev denna 
gång 2 400 personer, 172 färre än 2010. Anledningen är 
nog främst att några pålitliga publiklag försvann till andra 
serier (Norrköping, Örgryte, Syrianska) medan ett par av 
seriens nykomlingar rönte svagt publikintresse 
(Brommapojkarna, Qviding). Hursomhelst bidrog 
Hammarbypubliken till att förbättra samtliga klubbars 
hemmasnitt – hammarbyarna slöt inte bara upp till 
Söderstadion utan reste även till bortmatcherna i stor 
utsträckning. I genomsnitt fyllde Bajen Superettans 
bortaläktare med knappt 1 000 supportrar.

Publikligan i Superettan 2011 (publiksnitt hemma)

1 Hammarby 7 895

2 GIF Sundsvall 3 254

3 landskrona boIS 2 942

4 Degerfors IF 2 738

5 Östers IF 2 719

6 Åtvidabergs FF 2 484

7 IK brage 2 411

8 Jönköpings Södra IF 2 384

9 assyriska FF 2 340

10 Västerås SK 2 016

11 IFK Värnamo 1 906

12 Falkenbergs FF 1 361

13 ljungskile SK 1 175

14 Ängelholms FF 1 100

15 IF brommapojkarna 1 033

16 FIF Qviding 490

totalt snitt i serien: 2 400

Hammarbys högsta publiksiffra i seriespelet kom i 
hemmapremiären mot Landskrona BoIS. 12 801 åskådare 

var då på plats. Ytterligare en gång uppnåddes tvåsiffrigt 
åskådarantal, julimatchen mot Assyriska FF då 10 081 var 
på plats. Säsongens lägsta publiksiffra kom 12 september då 
5 669 såg matchen mot GIF Sundsvall.

I cupen spelade Hammarbys A-lag denna gång ingen 
hemmamatch.

Årets Bajenspelare och Årets mål 
För nionde året i följd hade Hammarbys supportrar 
möjlighet att rösta fram ”Årets Bajenspelare”. Redaktionen 
för hammarbyfotboll.se hade valt ut fyra kandidater till 
priset och omröstningen skedde via sms. De nominerade 
var Johannes Hopf, Sinan Ayranci, Andreas Dahl och Maic 
Sema. 2011 års vinnare blev Maic Sema, som ju också tog 
hem den interna skytteligan.

Årets mål gjordes av en annan spelare. Här utsåg 
hammarbyfotboll.se helt enkelt en vinnare – målet ifråga 
ansågs så snyggt att det inte fanns någon konkurrens. Precis 
som året innan då Linus Hallenius trollerinummer mot 
Syrianska till och med blev nominerat till FIFA:s 
motsvarande tävling. 2011 års Hammarbyvinnare var Sinan 
Ayranci för bicycletamålet hemma mot Degerfors 27 maj.

Klas Ruthmans pris 
Klas Ruthman är en stolt Bajensponsor som årligen delar ut 
ett pris till en ungdomsspelare. Hans pris ska delas ut till en 
lojal och juste lagkompis inom Hammarbys 
ungdomsfotboll. Summan, som är 5 000 kronor, delas 
mellan spelaren och hans lag. Det är lagens ledare som 
nominerar pristagare och klubbens ”tre tenorer” 
(sportchefer) som utser en vinnare.

Prisutdelningen skedde denna gång i halvtidspausen vid 
A-lagets hemmamatch mot IF Brommapojkarna på 
Söderstadion den 18 september. Pristagare var Deniz 
Bilgin, född 1998, och  motiveringen lydde: 

Deniz Bilgin har en härlig attityd till allt och alla både på och 
utanför fotbollsplanen. Han är även en stor glädjespridare med 
en grönvit glimt i ögat. Allt detta gör honom till en mycket 
omtyckt kamrat både hos lagkompisar och ledare. Pricken över 
i:et sätter han dit genom att nå målen i såväl fotboll som i 
skola. Deniz är en högst värdig mottagare av detta pris.

Hellapriset, Familjebostäders stipendium och 
Intersportpriset 
Inget av dessa priser och stipendier delades ut under 2011. 
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