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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 13 mars 2018.
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 det 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 (tre ledamöter på 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.
- Utse Hedersmedlem
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Ordförandens ord
Ett riktigt bra år på många sätt – och början på ny era
Ungdomsverksamheten är större än någonsin. Och fortsätter växa. Damerna
säkrade allsvenska kontraktet med en
finfin sjundeplats, bäst sedan 2006.
Herrarna tog sin bästa allsvenska placering sedan 2008.
Vi har en ny sportslig organisation på plats i
både A-lag och akademi. Och fortsätter arbeta
för damlagets sportsliga organisation, bland
annat med en ny akademi för unga ambitiösa
damer som vill satsa. Förändringarna lägger
grunden för en långsiktig sportslig utveckling.

Ny strategi för långsiktig sportslig
framgång
Under hösten 2016 genomförde styrelse och
sportslig ledning i Hammarby Fotboll en strategisk förändring för att utveckla den sportsliga
elitverksamheten. Med ambitionen att skapa
förutsättningar för att vi framgångsrikt ska kunna konkurrera med de bästa klubbarna i Sverige.
Arbetet resulterade i en förändring av klubbens
sportsliga strategi, med förändrade ansvarsområden:
1. Klubben ansvarar för spelidé och spelartrupp.
2. Huvudtränaren leder tränarteamet och laget
under träning och match.
Det är en stor och avgörande förändring i klubbens arbetssätt, där chefstränaren historiskt har
ägt och styrt hela den sportsliga verksamheten.
Utifrån dessa premisser anställdes Jesper Jansson som sportchef, Ola Larsson som teknisk direktör och Jakob Michelsen som chefstränare.
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Efter säsongen 2017 genomfördes en större utvärdering av arbetet för att utveckla den nya
strategin. Den ledde till att klubben valde att
gå skilda vägar med Jakob Michelsen redan
efter ett år. Har inte styrelse, sportliga organisationen och chefstränare samsyn i avgörande frågor, är det omöjligt att arbeta vidare
tillsammans, helt enkelt. Vi tackar Jakob Michelsen för hans insatser, som bland annat gav
oss det bästa sportsliga resultatet det senaste
decenniet.
Under senhösten påbörjades rekryteringen av
en ny chefstränare. Och i januari 2018 anställdes efter en noggrann rekryteringsprocess Stefan Billborn som ny chefstränare.

Från 800 till 3 000
För sex år sedan hade vi i Hammarby IF FF ungefär 800 spelare i ungdomsverksamheten. 12
april 2017 blev Edvard Cegrell, 4½ år, Hammarbys 3 000:e knattespelare. Han är, enligt
en intervju med pappa Mattias på vår hemsida,
”en glad och busig kille, som gillar fotboll, båtar och att snickra”.

vi har även tagit nästa stora steg: en akademi
för flickor som på sikt ska försörja A-truppen
med fler egenfostrade spelare under ledning av
nyrekryterade sportchefen Håkan Jensgård.
Under 2018 kommer över 3 000 spelare i 170
Hammarbylag i åldrarna 8-19 år att spela i
S:t Erikscupen. Stort! I ett allt mer stillasittande och splittrat samhälle fortsätter vi att
utveckla ledare och ungdomar fysiskt, mentalt
och mänskligt med vår värdegrund som bas.
Vi erbjuder våra ungdomar minst tre timmars
aktivitet och rörelse i veckan (vilket är mer än
tre gånger så mycket som skolornas effektiva
träningstid) under ledning av över 700 ideella
och utbildade tränare, oftast föräldrar. Här tar
vi ett stort och viktigt samhällsansvar, vilket
kommer att synliggöras under kommande år
tillsammans med våra sponsorer.

Bästa placeringen i Damallsvenskan
sen 2006

En av orsakerna till den snabba tillväxten är
de 600 tjejer som nu lirar i våra lag. 280 av
dem tillkom 2016 när flickfotbollen inom
Hammarby Damfotboll fusionerades med
pojkfotbollen. Över 300 anslöt under 2017,
bland annat till våra HeForShe-lag, som är
mixade.

Vid ett extra årsmöte i Hammarby IF Damfotbollförening 2016 fattades beslutet att
överföra representationslaget till Hammarby
IF FF. Detta var möjligt att genomföra på ett
effektivt sätt tack vare vår starka kansliorganisation och den ekonomi vi byggt de senaste
fem åren. Den organisatoriska förändringen är
helt avgörande för den fortsatta utvecklingen
av damfotbollen, även om det kommer att
krävas idogt arbete för att förstärka de ekonomiska resurserna.

Under 2017 tog även damernas A-lag och juniortjejer klivet över till Hammarby IF FF, och

Med en ny stark organisation i ryggen lyckades laget under ledning av tränaren och
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Ny tränarutbildning
2017 genomförde Hammarbys Ledarakademi
sitt första läsår. Åtta personer med olika slags
bakgrund inom fotbollen genomgick en teoretisk ledarutbildning i vår grönvita skolbänk.
De har även praktiserat sina kunskaper ute
på fältet i Bajenland. Först genom att jobba
tillsammans med en etablerad instruktör, för
att under hösten själva leda träningspass för
pojkar och flickor mellan åtta och tolv år. Alla
deltagare har dessutom deltagit vid Svenska
Fotbollförbundets tränarutbildningar C1/C2
och B1/B2.
Utvecklingen vad gäller teori och praktik hos
dessa personer, där de flesta har en egen spelarbakgrund medan andra varit verksamma som
ledare, är enastående. Men roligast av allt är
att se hur den pedagogiska ådran börjat pulsera. Det första året manade till fortsättning,
och rekryteringen till 2018 års Ledarakademi
pågår.

Ekonomin fortsatt stabil
Under 2017 har vi för aktiebolagets del medvetet investerat mer än budgeterat i spelartruppen. Ändå har vi ett positivt resultat, som

dock ligger ett par miljoner under budget.
Publikintäkterna fortsätter att vara starkast i
Allsvenskan. Sponsorintäkterna lyckades våra
medarbetare på Marknad hålla på ungefär
samma nivå som 2016, efter ett par års kraftig
tillväxt.

Ett märkesår i Hammarbys historia

Föreningen har under klubbchefen Peter Kleves ledning fortsatt god ekonomi. Trots stora
investeringar i nya Årsta visar föreningen
svarta siffror på sista raden. Dessutom ett
nytt medlemsrekord; vi var under 2017 över
19 000 medlemmar i Hammarby IF Fotbollförening.

Och mest framgångsrika av alla är våra fans.
Även 2017 erbjöd Hammarby Nordens starkaste matchupplevelse. Vi var det mest publikdragande laget både hemma på Tele2 Arena
och på bortaplan. Hemma vallfärdade 332 000
åskådare till våra matcher, och snittet på 22 137
är ett av de fem bästa någonsin i Allsvenskan.
Borta sågs vi av 169 000 åskådare, totalt ytterligare ett år med över en halv miljon åskådare!
Försäljningen av säsongskort var fortsatt stabil
på en nivå över 15 000 och antalet Bajen2Bajen-partners överskred för andra gången i vår
historia 200 företag.

Byggen för framtiden

Dags att skörda!

Till den damallsvenska premiären 2018 får vi
tillgång till en modern anläggning på anrika
Hammarby IP, där damlaget kommer att spela
sina allsvenska matcher på en arena med kapacitet för cirka 2 000 sittande åskådare. Det blir
ny häftig entré, huvudläktare med sittplatser
under tak och uppvärmd plan för både match
och träning.
Efter många års arbete - det mesta med frivilliga, oavlönade krafter - lades under 2017
äntligen beställningen på Hammarbys nya
klubbhus. Byggnationen på träningsanläggningen Årsta kommer under våren och sommaren 2018 att färdigställas, vilket gör att vi kan
samla båda organisationerna under samma tak,
tillsammans med den sportsliga verksamheten.
Och många är de Hammarby-hjärtan som bidrar till finansieringen av bygget. Stor eloge, ett
ännu större tack.

Ännu ett intensivt år är till ända. Bägge styrelserna har tillsammans med ledningen för
respektive verksamhet genomfört de planerade
förändringarna i struktur, organisation och
arbetsprocesser. Ambitionen är att skapa en
bättre, effektivare och mer framgångsrik helhet mellan AB och förening det år när vi får
tillgång till både det nya klubbhuset på Årsta
och nya Hammarby IP - hemmaplan för både
damlag och våra äldsta akademilag. Forza!

Richard von Yxkull
Styrelseordförande i
Hammarby IF Fotbollförening
och Hammarby Fotboll AB

Foto: Johanna Lundberg

sportchefen Olof Unogård behålla sin plats i
Damallsvenskan med en slutlig sjundeplats,
den bästa placeringen sedan 2006. En fantastisk bedrift med en i sammanhanget mycket
begränsad budget. Med nyrenoverade Hammarby IP kommer de träningsmässiga förutsättningarna att förbättras avsevärt efter 2017
års kringflackande i Söderort.
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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

A-trupp
A-trupp
Herrlaget
U21

Pojkar & Flickor 5-19 år
Damlaget
Futsal

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

Hammarby Supporterbutik och adressuppgifter
KontaktE-post
till besöksadress:
hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se
Post- och
Hornsgatan 98, 118 21 STOCKHOLM
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se

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

Postoch besöksadress:
6, 121 63 Johanneshov
Tel 08-720
89 70 E-post:Veterinärgränd
e-shop@hammarbyfotboll.se
Tel:
08-462 88
10 (växel).
Telefontider
måndag-fredag
9.00-15.30
12-13)
E-shopen
Öppettider:
Vardagar
10-18,
lördagar 11-15.
Extraöppet
i samband (lunchstängt
med vissa matcher.
Fax:
08-462
93 20
Adress:
www.e-shop.hammarbyfotboll.se
E-post:
info@hammarbyfotboll.se
E-shopen
Tel 08-720
89 72 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
Twitter:
Adress:@hammarbyfotboll.se
www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Facebook:
Tel
08-720facebook.com/HammarbyFotboll
89 72 E-post:
e-shop@hammarbyfotboll.se
Derbybutiken
StockholmDerby
AB (samägd
av AIK, Djurgården och Hammarby)
Hemsida:
www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
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Styrelsernas sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2017

Hammarby Fotboll AB 2017

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Maria Östberg Svanelind
Peter Granström
Fia Michelsson
Patrik Niklasson
Hans Eskilsson
Wayne Seretis

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Christopher Klein
Paul Samuels, T.o.m. 170424
Martin Nilsson
Jens Gustafson von Zeipel, T.o.m. 170424
Fredrik Österberg, Fr.o.m 170426
Mattias Fri
Mikael Samuelsson
Daniel Stålbo
Yanni Andreopoulos, Fr.o.m. 170424 T.o.m. 171107
Gael Nicolas Caselli, Fr.o.m. 171207

Ständig hedersledamot
Björn Ekblom
Suppleanter
Omar Berger
Mattias Fri

Suppleant
Jörgen Willgård, Fr.o.m. 170426 t.o.m. 170511
Revisor		
Peter Ek

Revisorer
Josefin Fors 		
Peter Ek		
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10
protokollförda sammanträden. Dessutom har det
hållits ett antal informella avstämningsmöten och
möten i mindre arbetsgrupper.
Medlemsmöten
Föreningen har under verksamhetsåret hållit två öppna
medlemsmöten för att informera medlemmar och svara
på frågor.
Valberedning
Vid årsmötet valdes Tommy Seidefors (ordf),
David Larsson och Wille Ahnberg.
Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, Föreningschef 			
Johan Lager, Koordinator Akademin
Bo Wester, Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Jesper Sporre, Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år
Andreas Jonsson, Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström, Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Kontor
Henrik Kindlund, Verkställande direktör
Sport
Mats Jingblad, Sportchef, T.o.m. mars
Jesper Jansson, Sportchef
Mikael Hjelmberg, Scoutingansvarig
Sälj- och marknadsavdelning
Patrik Blomquist, Marknadschef
Mats Åberg, Key account manager
Erik Sundin, Key account manager
Malin Qvarnström, Marknadskoordinator (mammaledig)
Josefine Gasslander, marknadskoordinator
Biljettförsäljning
Markus Nilsson, Ticket manager
Abel Abraham, Assistant ticket manager
Evenemang och publikservice
Håkan Leydner, Publikservice
Göran Rickmer, Evenemangsansvarig
Jakob Uddeholt, Supporter liaison officer (SLO)
Information och press
Love Gustafsson, Informationsansvarig
Axel Pershagen, Redaktör
Mattias Jansson, Redaktionsassistent
Ekonomi
Jörgen Willgård, Ekonomichef
Daniel Karlsson/Sabina Karlsson, Redovisningsekonom
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Föreningen
Hammarby IF FF växer på många sätt
Föreningsverksamheten består nu av 3 000 aktiva pojkar och
flickor och har både en flick- och en pojkakademi, ett damlag
i Damallsvenskan och ett futsallag i Sverige hösta serie SFL.
Damlaget och de äldre flicklagen välkomnas till HIF FF
Genom en överenskommelse mellan Hammarby Damfotboll och Hammarby IF FF så togs 2016 beslutet att flytta över flicklagen under 15 år
till Hammarby IF FF. Inför 2017 så togs beslutet att även lägga över
damlaget och flicklagen över 15 år till HIF FF. Fusionen blev en succé,
damlaget klarade sig kvar i Damallsvenskan med bravur och de äldre
flicklagen stod för fina resultat under året.

Ungdomsfotbollen spräcker 3 000-gränsen
2017 var året då vi blev över 3 000 aktiva spelare. 95 procent av de aktiva spelarna tillhör vårt Utvecklingsblock, som leds av över 700 ideellt
arbetande ledare som alla lägger ner hundratals timmar varje år. Det är
blockets heltidsanställda sportchefer; Daniel, Andreas, Jeppe och Bosse
som gjort denna tillväxt möjlig. De är sportchefer med ansvar för några
ålderskullar var inom blocket:

Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-18 år
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år
Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

som hos pojkakademin att fostra allsvenska fotbollsspelare i våra egna
led.
Inom pojkakademiledningen så fick både Stefan Billborn och Ola Larsson nya roller inom klubbens herrlag under året, assisterande tränare
respektive teknisk direktör, vilket var väldigt roligt. En rekryteringsprocess inleddes och under hösten har vi funnit ersättarna i form av Martin
Sundgren (chefstränare), Stefan Olsson (sportsligt ansvarig) samt Jocke
Rydberg (akademichef). Även Johan Lager är kvar i sin roll som koordinator inom Akademin.
Futsalen som är världens just nu snabbast växande idrott, växer även i
Hammarby. Det blir fler och fler ungdomslag och nu har vi dessutom ett
lag i högsta herrserien SFL.
Söderbollen kallar vi vårt gemensamma samarbete med Enskede IK,
Boo FF, Huddinge IF, Bagarmossen Kärrtorps BK, Tyresö FF och Älvsjö AIK. Klubbarnas kanslier har träffats fyra gånger under året och
vidareutvecklar ungdomsverksamheterna gemensamt genom erfarenhetsutbyte. Totalt har föreningarna i samarbetet över 12 000 aktiva
fotbollsspelare.

Våra supportrar stöttar ungdomsfotbollen via Gräsroten
Hammarby IF FF vann för femte året i rad tävlingen ”Gräsroten” där
Svenska Spel skänker 50 miljoner till ungdomsidrotten. Hammarby tilldelades 1,6 miljoner kronor och klubben vill rikta ett stort tack till alla
de supportar som har tecknat sina spelkortspoäng på Hammarby IF FF.
Vi hoppas på lika stort stöd även nästa år då tävlingen fortsätter och 50
nya miljoner delas ut nästa höst igen.

Akademiverksamhet både för flickor och pojkar
Under hösten har vi startat upp en flickakademi för flickor F13-19 och
tillsatt Håkan Jensgård som sportchef för denna akademi, som kommer
ha ett nära samarbete med damlaget. Syftet med flickakademin är precis
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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
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Ekonomi HIF FF
Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 5-19 år,
dam- och futsalverksamhet. Föreningens intäkter har under 2017 uppgått till 26 907 tkr.
Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 1 259 tkr.
De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Budget
Ökade intäkter, kommunala bidrag …………………………………
Ett ökat LOK-bidrag från Stockholm Stad till samtliga idrottsföreningar

Utfall

670

(996)

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel ………………………………………… 0
Bidraget från Svenska Spels kampanj ”Gräsroten”

(1 605)

Ökade intäkter, UEFA Solidarity Payment ……………………………………… 0
Bidrag tilldelas de klubbar som deltagit i allsvenska 2016.

(621)

Ökade intäkter, medlemsavgifter ……………………………………………4 517
Ökat antalet medlemmar, tack vare den ökade säsongskortförsäljningen.

(5 993)

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Ökade kostnader, driften damlaget…………………………………………… -200
Tillskott till Hammarby Damfotbolls verksamhet under året.

(-900)

Ökade kostnader, Stiftelsen Årsta IP…………………………………………… 0
2,0 mkr har lags in i Stiftelsen för klubbhusbygget på Årsta IP

(-2 000)

Övriga poster som bör lyftas upp.
Ungdomsbidrag från Hammarby IF
Hammarby IF Alliansstyrelsen beslutade den 20 oktober 2015 att göra en ekonomisk satsning för att stödja
och utveckla medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet under åren 2015-2017. Pengarna fördelas i
relation till hur många betalande medlemmar respektive föreningar har. Hammarby IF FF erhöll ett bidrag på
219 900 kr.
Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 20 062
tkr. Med årets resultat på 1259 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, detta tillsammans med klubbhusbygget på Årsta IP är de högst prioriterade frågorna för
våra framtida satsningar.
Peter Kleve
Föreningschef
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Hammarbys Ledarakademi
Här utbildas unga ledartalanger
Inför säsongen 2017 tog föreningens sportchefer (för ungdomsfotbollen) fram en utbildningsplan för personer som
vill grundutbilda eller vidareutbilda sig till fotbollstränare.
Vid avslutningsmiddagen den 30 november slutexaminerades åtta tränare.
Under 2017 har åtta personer, med olika slags bakgrund inom fotbollen, genomgått en teoretisk utbildning i vår grönvita skolbänk.
Gänget har även praktiserat sina kunskaper ute på fältet i Bajenlands Plantskola. Till en början genom att gå med en etablerad
instruktör, för att sedan under hösten själva bedriva träningspass
för pojkar och flickor mellan åtta och tolv års ålder. Alla deltagare
har dessutom deltagit vid Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar C1/C2 och B1/B2. Utvecklingen vad gäller teori och praktik
hos dessa personer, där de flesta har en egen spelarbakgrund medan
andra varit verksamma som ledare, är enastående. Men roligast av
allt är att se hur den pedagogiska ådran börjat pulsera.
Utbildningens två primära syften är att ungdomar stannar kvar
inom fotbollen samt att självklart rekrytera fler ledare till föreningen. Ansökningarna detta år har kommit från de av föreningens
egna spelare som av olika anledningar slutar lira, men även från intresserade spelare och ledare från andra föreningar som vill utbilda
sig till fotbollstränare. Ledarakademin ska även, utöver fotbollsspecifika områden, ge deltagarna värdefull kunskap som den examinerade eleven har nytta av inom ett arbetsliv utanför fotbollen. Därför
läggs stor vikt vid teorin kring idrottspsykologi med gästföreläsare.
Några kommentarer kring utbildningen från två av årets
deltagare:
Molly Wörman är 18 år och mattelärare/elevassistent. Hon spelar
seniorfotboll, har tidigare spelat i Hammarby och ser fotbollen som
ett självklart inslag i sitt liv.
– Personligen känner jag att just ledarskap är en viktig egenskap i
alla delar av livet. Det, och hur väl Hammarby sköter sin verksamhet kring just Plantskolan och Sommarfotbollsskolan, fick mig att
tacka ja till ledarakademin.
– Bra med utbildningen har bland annat varit möjligheten att ifrå12

gasätta våra egna ageranden som ledare, vilket har gett mig nya perspektiv på hur man som ledare kan påverka klimatet och spelarna i
en grupp. Den delen av idrottspsykologin har det varit mycket fokus
på under teorin.
Molly om samarbetet med andra ledare under praktikpassen på Plantskolan; learning by observing, mimicking and
modifying:
– Möjligheten att observera och ta del av olika typer av ledarskap
och ledarstilar tror jag är nödvändig för att kunna utveckla ett ledarskap som passar en själv. Att både inspireras till olika träningsupplägg, och till olika pedagogiska strategier, för att nå fram till alla
individer i gruppen.
– Det vore väldigt kul att ha ett eget lag. Dessvärre är det svårt att
kombinera egna träningar med att ha ett eget lag, men på Plantskolan vill jag absolut fortsätta.
Albin Brandt är 19 år och lärarvikarie. Han spelade fotboll i Bajen
fram till tolv års ålder, då han valde tennis istället. Som 16-åring
återvände Albin till HIF, nu som tränare för killar födda 2006, något han fortsatt med.
– Ledarakademin var en chans att lära sig ännu mer än vad man
redan kunde. Jag tycker att den teoretiska delen har varit väldigt
bra, med grejer som du inte får med dig när du är hos Stockholms
Fotbollförbund på deras utbildningar. STFF:s utbildningar är däremot ett bra tillfälle att träffa andra ledare och dela med sig av sina
erfarenheter, tankar och stifta kontakter.
– Plantskolan är grymt bra. Där får man möjlighet att gnugga tekniska delar med barnen. Det är kul när man ser en tydlig utveckling
i barnens bollbehandling. Det är dessutom trevligt med det lilla
arvode man får, men det är inte därför man gör det. Glädjen och
energin från barnen är det stora arvodet.
Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
samt examinator Hammarbys ledarakademi
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Akademilagen P8 - U19
Matcher mot Ajax i UEFA Youth League
Under året låg såväl U17 som U19
i toppen på serierna ända in till slutspurten, men båda lagen missade att
komma topp två som krävdes för slutspelsplats. Dock klart godkänt. Matcherna mot Ajax i UEFA Youth League
kommer nog spelare och ledare sent
att glömma!

nellt motstånd än tidigare. Några akademiframgångar att lyfta fram har till exempel varit guld i Gothia Cup P16 Elit, guld
för P04 i Barcelona Cup efter finalseger
mot Dynamo Kiev, guld för P05 i KB Audi
Cup och Ateitis Cup Litauen och för P06
en meriterande 2:a plats i Ungern efter finalförlust mot Benfica.

Under de äldsta lagen har det gått bra och
vi har spelat fler matcher mot internatio-

I början av året fick både Stefan Billborn och
Ola Larsson från akademiledningen nya rol-

Ungdomslandslag
Följande spelare har deltagit på samlingar med det svenska
ungdomslandslagen under 2017:
P15 Oliver Nnonyelu, Dovin, Teo Grönborg samt Kofi Fosuhene Asare
P16 Leo Lanneborn, Alex Douglas, Otis Toivio samt Bilal Ali Muhammed
P17 Elias Durmaz, André Alsanati, Olle Edlund och Kevin Jarret
Marston
P18 Oscar Krusnell, Albin Hultin, Samouil Izountouemoi, Jacob
Rylander, Abiel Sequar och Giuliano Gatica Almqvist
(Fet stil innebär att spelaren har spelat landskamp).
Future Team Landslag:
P15 Tim Hauzenberger, Mayckel Lahdo, Aimar Sher
P16 Paul Eichoue och Noa Williams
P17 Lucas Cedermark
(Fet stil innebär att spelaren har spelat landskamp).

ler inom klubbens A-lag; assisterande tränare
respektive teknisk direktör, vilket var väldigt
roligt. Under hösten har vi ersatt Billborn
och Larsson med ny personal. Martin Sundgren (chefstränare), Stefan Olsson (sportsligt
ansvarig) samt Jocke Rydberg (akademichef)
har kommit in. Nu pågår arbetet inför 2018
där vi förväntar oss att akademin tar ett tydligt steg framåt!
Johan Lager
Koordinator Akademi

Elitpojkläger/distriktslag:
Oliver Nnonyelu, Dovin, Teo Grönborg samt Kofi Fosuhene Asare
representerade Hammarby under årets Halmstadsläger för pojkar
födda 2002.
Stockholms fotbollförbund har haft flera samlingar under året för
P01-spelare där många Hammarbyspelare har medverkat. Gällande
pojkar födda 2000 var Jonathan Johnsson, Isaaq Raghe Johansson,
Elias Durmaz , André Alsanati och Kevin Jarret Marston alla med i
Stockholms vinnande lag i Postnord Cup.
Tränare i Akademilagen 2016
(Lag, ansvarig tränare, assisterande tränare)
U19 Klebér Sareenpää, Stefan Olsson
U17 Fredrik Samuelsson, Thomas Lyth
U16 Jeppe Mauritzson, René Bakhuis
P03 Ramin Sepasi, Tim Hamida
P04 Isak Dahlin, Loke Grahn
P05 Charbel Selwan, Max Hemstadius

Utvecklingsblocket 5-6 år
Nästan tusen knattar i Hammarby!
Hammarby IF FF:s knatteverksamhet har under 2017 innefattat flick- och pojkfotboll för 5-6 åringar. I knatteverksamheten deltar cirka 900 ungdomar tillsammans med 200 aktiva och ideellt arbetande ledare som i huvudsak kommer
från föräldraleden. Ledarna har roller som tränare och/eller
administratörer.
2017 genomfördes sjätte året av vår utbildningsplan som går under
namnet ”Lek och Lär Fotboll”. Hammarby IF FF har som avsikt att
utveckla alla våra spelare både fotbollsmässigt och socialt.
Vårt uppdrag är att ge varje enskild spelare en bra fotbollsutbildning som ska vara både rolig och utvecklande. Uppdraget är också
att vidareutveckla varje enskild ledare 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 varje månad med undantag av juli
och december.

Träningsverksamheten har vid utomhusperioden (april-oktober) varit
belägen vid Eriksdalsskolans BP, Sofiaskolans BP, Hammarbyhöjdens
IP och Kärrtorps IP. Kanalplan (Hammarby IP) har varit stängd för
ombyggnad under 2017.
Under inomhusperioden (november-mars) har den genomförts bland
annat i Eriksdalsskolans, Gubbängsskolans och Björkhagens skolas
gymnastiksalar.
Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samtliga knattelag där det
ingår olika teman. 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.
fortsättning nästa sida
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Matcherna spelades under året vid Hammarbyhöjdens konstgräsplan
på lördagar. Samtliga lag har deltagit i Bajenligan. I april startar 2018
års Bajenligan.
Målsättning för fotbollsutbildningen är att när spelaren är 6 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 uppemot totalt 500 nya flickor och pojkar inom knattefotbollen. Ledorden i verksamheten är: Kul och Utvecklande.
Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
Utbildning i fokus
Under verksamhetsåret har föreningen lagt stor vikt vid att utbilda
ledare inom Svenska Fotbollförbundets kriterier för C-diplom och Bdiplom.
Det är fritt för ledarna att själva skapa sina egna träningsupplägg
vilka ska bygga på de grundteman och riktlinjer som står beskrivna i
Bajenmodellen. Träningen inom blocket fokuserar på spelarnas individuella utveckling och ska präglas av lekfull träning. Genom rörelseglädje vidareutvecklas barnens fotbollskunskaper och intresset för
sporten stimuleras. I den här åldern introduceras även grundläggande
fotbollstermer. På träningen spelas mycket smålagsspel och alla spelare övar på alla positioner. Lagen arbetar även med rörelseteknik och
motorisk utveckling, bland annat via rytmisk träning. Som en hjälp
till våra ledare har vi under året introducerat ett tränarverktyg som
heter Supercoach som hjälper våra ledare med tips på träningsplanering och övningsval.
Under vintersäsongen (november till mars) har lagen tränat i Stockholm stads gymnastiksalar. De har dessutom haft möjlighet att träna
utomhus om vädret tillåtit och planerna varit snöfria. Under utomhussäsongen (april till oktober) har lagen, varje vecka, haft två träningstider på konstgräsplan. Spelare från 8 år har även haft möjligheten att anmäla sig till och delta i föreningens ”Plantskola”.
Under året har 58 lag tillhört Utvecklingsblocket 7-9 år.
Blocket innefattar 5-mannafotboll och fungerar som en länk
mellan knattefotbollen (5-7 år) och inträdet i Stockholms
Fotbollförbunds seriespel S:t Eriks-cupen 5-manna från 8 år.
Denna del av verksamheten har bestått av cirka 800 spelare som utbildats och letts av drygt 240 ideellt arbetande
föräldrar.
Siffror från klubbens medlemsregister 2017-11-01:
7 år: (födda 2010) – 20 lag – 267 spelare – 71 ledare
8 år: (09) – 22 lag – 287 spelare – 99 ledare
9 år: (08) – 16 lag – 240 spelare – 73 ledare
Ledarutbildning inom blocket har innehållit främst internutbildningar med inriktning på ledarskap.
Alla nya ledare, oavsett till vilken åldersgrupp de ansluter, har kallats
till en grundläggande Hammarbyutbildning, ”Välkommen som ny
ledare i Hammarby”. Där har de fått utbildning inom träningsmetodik med tips på övningar, värdegrund och ledarskap/pedagogik.
14

Lagen har spelat matcher i Bajenligan (7 år) och i S:t Eriks-cupen
5-manna (8-9 år). Matchens syfte, likt träning, är att vara ett utbildningstillfälle där barnen via lekfullhet och nyfikenhet vidareutvecklar sina fotbollskunskaper.
Inom blocket arbetar föreningen aktivt med att förmedla till föreningens ledare hur de kan jobba med sociala aspekter och att förmedla
och förankra Hammarbys värdegrund, målsättningar och struktur
till föreningens spelare med familjer.
Inflödet till blocket har varit, och är fortsatt, stort. Föreningen försöker erbjuda plats för så många som möjligt av alla de spelare som
vill börja i något av våra lag och är alltid i stort behov av fler föräldrar
som kan delta i en ledarroll. I den mån det finns underlag med nya
spelare och föräldrar som kan medverka som ledare så startar vi även
upp nya lag
Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
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Utvecklingsblocket 10-12 år
Mixlaget bjöd på stor underhållning

EN AV FLERA UPPSTÄLLNINGAR AV HEFORSHE/MIXLAGET I ÅLDERN 2006

34 lag, 556 spelare och 143 ledare…
trånga träningsytor, men finns det hjärterum så finns det plats för klacksparkar!
Hopslagningen av flick- och pojkverksamheten inför 2016 har under året resulterat
ibland annat ett HeForShe/mixlag. Det är
två P06-lag och åldersgruppens flickor som
bjudit på stor underhållning då man i en av
pojkserierna i S:t Erikscupen rullat ut motstånd efter motstånd. Gemenskapen både på
och utanför planen har dessutom varit härlig
att ta del av, även föräldrar har slutit upp med
enbart positiva ”vibes” kring dessa högtidsstunder, en av årets höjdpunkter!
Åldersgrupp 2005 bestående av ett flicklag
och sju pojklag lämnar nu 7-mannafotbollen bakom sig. 2018 blir de stora pojkar och
flickor i kollega Bo Westers block, där de
permanent kommer spela 9-mannafotboll.
Klivet upp till två spelare till på plan kommer inte bli något nytt för åldersgruppen då
de under säsongen spelat en hel del 9-manna,
detta med väldigt gott resultat.
Vi har sett god utveckling i alla grupper
oberoende av nivå, framför allt har flickor

05 tagit stora kliv framåt. Även en del fina
samarbeten mellan lag har genererat i stor
gemenskap, dock har ingen HeForShe/mixlagsverksamhet kunnat byggas men flickor
och pojklag har haft visst samarbete under
träning. Åldersgruppen har under många år
visat stort intresse för föreningens Plantskola
som de efter denna säsong växer ur.
Spelare födda 2006 har under många år varit en stark åldersgrupp, 2017 innehöll den
13 lag varav två flicklag. Inför denna säsong
genomfördes två positiva delningar av lag: en
stor flickgrupp blev två lag och ett pojklag
delades upp i två som fyllde på med externa
spelare. Tyvärr så har två lag under hösten
tappat ledarstab vilket i ena fallet inneburit
nedläggning efter säsong, men spelare erbjuds ny hemvist i föreningen. Andra gänget
fortsätter med tillfällig lösning tills det att
en permanent stab är satt. Det är sådant som
händer och problem är till för att lösas.
Det är spännande att se utvecklingen på de
lag som skyndat långsamt med sin verksamhet. De har fortfarande massor av morötter
kvar att erbjuda sina spelare som ofta är en
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trupp med ett stort antal spelare som varit
med från det att laget bildades.
Tilläggas bör att ett par lag håller oerhört
hög nivå och mäter sig utan tvekan med de
som kommit längst i sin utveckling, inte bara
i Stockholm utan i hela Svedala.
10-12-års blockets minstingar, födda 2007,
som inför denna säsong kom från 5-mannafotbollen har genomgått en säsong full av
prövningar. Ett exempel är samarbetet mellan två P07-lag som tyvärr inte fungerade,
men i dag är båda lagen fyllda med ny energi
och går som tåget.
Kommande säsong kan bli riktigt bra, åldersgruppen består nämligen av många lag med
ledare och spelare som har finfina kvalitéer. I
skrivande stund ser det dock ut som antalet
lag kommer att bli färre, detta då en hopslagning står för dörren. Prestigelöst ledarskap
knyter upp denna råbandsknop.
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år
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Utvecklingsblocket 13-19 år
HAMMARBY F03. FOTO: MARIA BÅNG.

Utveckling genom samarbeten och ökade möjligheter

I utvecklingsblocket 13-19 år har Hammarby Fotboll bestått
av 446 spelare och 104 ledare fördelade i 21 lag. Under
2017 har föreningen byggt vidare på de samarbeten som
finns mellan lagen för att kunna vidareutveckla spelarna i
flera olika miljöer.
Siffror från klubbens medlemsregister:
1998 – 1999 1 lag -25 spelare – 4 ledare
2000 - 3 lag -65 spelare - 15 ledare
2001 - 1 lag - 25 spelare - 5 ledare
2002 - 4 lag - 89 spelare -22 ledare
2003 - 5 lag -119 spelare - 31 ledare
2004 - 7 lag - 121 spelare - 27 ledare

Det samverkanslag som skapades under 2015 har under 2016 fått
benämningen utvecklingslag. Laget har tränat en gång i veckan för
att ytterligare stärka motivationen för de spelare som vill träna mer.
För de ordinarie utvecklingsblockslagens innebär samverkanslaget en
ökad trygghet för ledarna då de får behålla sina spelare och ledare
till det egna lagets träningar, läger och cuper. Utvecklingslaget har
tränats och matchat av två externa ledare som även närvarat vid vissa
av åldersgruppens träningar.
Föreningens nystartade lag med pojkar födda 2001 i Hammarby
talangfotbollförening (HTFF) har deltagit i kvalserien till U17 och
lyckats att kvala in till U17-Allsvenskan Div 1. HTFF är alltså en helt
egen förening under HIF FF:s paraply som ger spelare utanför akademilagen chansen till spel på hög nivå. Med HTFF skapas fler möjligheter för spelare att finna motivation genom att klubben deltar på
flera nivåer i seriespel än tidigare. Genom starten av HTFF kan även
16

utvecklingsblockets samarbete med Hammarbys Akademi utvecklas
så att spelare kan få vara i den miljö som är mest lämplig för spelarens
utveckling där de befinner sig för tillfället. Tanken är att det alltid
skall finnas en motiverande miljö, långt upp i åldrarna, för spelare i
klubben. Under säsongen 2018 kommer vi att ha fyra lag i HTFF som
deltar i kvalserie till U16, U-17 och U19-Allsvenskan.
Under säsongen 2016 startades ett samarbete med seniorfotbollen
inom Hammarby. Detta genom att ungdomsspelare får möjligheten
att spela futsal i den nystartade seniorserien som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund. Futsal är ett bra komplement till fotbollen där
spelarna får ta snabba beslut och att det går att träna oberoende väder.
Futsal är också en egen sport genom vilken vi ges möjlighet att utvidga vår verksamhet. Under 2017 har vi vidareutvecklat futsalengagemanget och deltar i tre pojkserier och tre flickserier. Vårt mål på sikt
är att kunna ge ännu flera åldersgrupper möjlighet att delta i seriespel.
Till HIF FF har nu också hela den tidigare damfotbollföreningen
anslutit vilket ger oss stora möjligheter genom ett utökat samarbetet
för ledare i Dam, Akademi och Utvecklingsblock. En mötesplats för
samarbete är föreningens plantskola där tränare från alla tre sektioner
möts och arbetar tillsammans. Den grön-vita tråden får nu möjlighet att blir än mer tydlig. Detta är något som vi ser fram emot att
utveckla ännu mer under 2018.
Nu när futsalen får fler serier och HTFF spelar kvalserier känner jag mig
mycket motiverad att fortsätta att utveckla blocket under 2018 och arbeta för att stärka samarbetet inom de olika delarna av Hammarby Fotboll.

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2017

Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år

Plantskolan
Bästa säsongen sedan starten
2017 års Plantskola har levererat! Vi har sett spelarutveckling, fint kamratskap både bland spelare och instruktörer. Dessutom har ”Plantis” haft åtta ledarakademielever som praktiserat vecka efter vecka och som tagit
examen under hösten.

Det blev 43 spelare ifrån målsättningen och det är ändå ett godkänt
deltagande. En enkät kring verksamheten efter sista passet innan
höstlovet har som vanligt gått ut till spelare/föräldrar, den mer än
övervägande positiva feedback som kommit in överensstämmer med
undertecknads känsla och syn på året träning.

Ledarakademins elever har varit ett uppskattat inslag i verksamheten,
inte bara för deras unga snittålder, vilken legat kring ungdomar som
tar studenten denna vår. Utan även för att de har visat sig ha stor potential både vad gäller det pedagogiska och det praktiska samt nära i
tid till sin egna erfarenhet som spelare.
Dessutom har deras medverkan inneburit möjlighet till att ha två instruktörer i så gott som varje grupp – viktigt speciellt för de yngsta
där behovet är som störst.

Med nedanstående grundupplägg ihopkopplat med det digitala verktyget SuperCoach har 49 flickor och 208 pojkar ”gnuggat” på tisdagar och onsdagar, varje barn har erbjudits 17 träningstillfällen à 70
minuter. De tre målvaktsgrupperna har varit så gott som fullsatta
vecka efter vecka, fyra instruktörer har gjort ett magnifikt arbete med
våra ”slipsar”:

Jeppe Sporre
Ansvarig Plantskolan
Foto: Simon Hastegård

Denna säsong begränsade vi Plantskolans anmälan till åldrarna 8-12
år, målvakter 10-14 år. Målsättningen var satt att kliva över 300 anmälningar trots att 13-14-åringar togs bort (för att erbjudas samverkansträning i sina respektive åldersgrupper under kollega Bo Westers
ledning i block 13-19 år).

Rörelseteknik/Koordination/Snabbhet 15 min
Bollbehandling 10 min
Finter/Vändningar 25 min
Spel 20 min med inriktning på spelförståelse

Hammarby Skolsamarbeten
Över 400 elever i söderort spelar fotboll i Hammarbys skolsamarbeten
Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på de sex skolorna som vi bedriver fotbollsverksamheten på. Totalt
är det 170 spelare som under året
fått träna fotboll på våra NIU-godkända gymnasier.

markransen. De håller till på Årsta IP och har
under året haft Hammarbys akademitränare
för U19, Klebér Sarenpää, akademitränare
för U17 Fredrik Samuelsson, akademitränare
för U16 Jeppe Mauritzson samt målvaktstränare Gustav Scheutz som instruktörer.

NIU står för nationell idrottsutbildning
och gymnasierna där Hammarby bedriver
fotbollsutbildning är: Midsommarkransen
Gymnasium, Fredrika Bremergymnasierna
och Huddinge Gymnasium.

Anders Wasserman har tillsammans med Johan Lager, koordinator i Akademin, tränat
spelarna som går på Huddingegymnasiet.
Och på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är det Isak Dahlin, akademitränare
för P04 och damlagets tränare Olof Unogård
som tillsammans med Thom Åhlund stått
för fotbollsutbildningen.

De allra flesta akademispelarna som nått
gymnasieålder går på gymnasiet i Midsom-
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På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med
Nybohovsskolan och Gubbängsskolan. På
de skolorna går sammanlagt 192 elever som
får träna fotboll på skoltid under ledning av
akademitränarna Fredrik ”Peffe” Stübner,
Sebastian ”Basse” Waldenström och Charlie
Lidholm.
Samarbetet med friskolan Tornadoskolan i
Skarpnäck är inne på sitt andra år och där
har Charbel Selwan redan över 40 spelare
som har utbildar i fotboll på dagtid.
Peter Kleve
Föreningschef HIF FF
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Hammarby Fotboll AB
Ett stabilt lag i Allsvenskan
Rent sportsligt liknade 2017 det föregående året ganska mycket. Vi är numera ett
stabilt mittenlag i Allsvenskan, med siktet
inställt på högre placeringar de kommande
åren. 2017 stod vi åter för blandade insatser
och en radda fina derbysegrar. Vi är kanske
inte riktigt nöjda med en 9:e plats, samtidigt är det vår bästa placering de senaste
10 åren.
Under året har stora förändringar skett i vår
sportsliga organisation. Mats Jingblad lämnade posten som sportchef efter tre fina år.
Som ersättare rekryterades Jesper Jansson,
tidigare framgångsrik i Helsingborgs IF. Under sommaren anslöt även Ola Larsson i en
ny roll som Teknisk Direktör med ansvar för
långsiktig strategisk utveckling. Laget leddes
under 2017 av danske tränaren Jakob Michelsen, den sejouren blev dock bara ettårig
då avtalet med Michelsen sades upp i början
av januari 2018.
På spelarfronten rekryterades ett antal tyngre
pjäser i form av Jiloan Hamad, Johan Wiland
och Mads Fenger, vi tog även in etablerade
spelare som Bjørn Paulsen, Junior och Jeppe
Andersen. Slutligen fick vi under sommaren
också in fina talanger som Sander Svendsen,
Muamer Tanković och Rebin Asaad. När vi
går in i säsongen 2018 har vi den mest spännande truppen på ett decennium, dessutom
med god utvecklingspotential.
På publiksidan fortsätter supportrarna att
strömma till våra matcher. Goda förutsättningar i form av fantastiska supportrar och
en stor, fin arena gav oss en genomsnittlig
publiksiffra på dryga 22 000 vilket innebar
en överlägsen seger i Allsvenskans publikliga.
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Cirka 15 000 säsongskort såldes till 2017 års
säsong vilket är vår näst högsta siffra någonsin.
Samarbetet med Hammarbys supporterorganisationer har även 2017 fungerat väldigt bra.
Ett stort tack till de personer inom Bajen Fans,
Bajenland och andra organisationer som har
lagt sin själ i att få publiken till arenan.
Under året har intäkterna i bolaget totalt sett
fortsatt att utvecklas. Klubben ökade omsättningen med drygt 8 miljoner gentemot 2016
och hamnade på drygt 107 miljoner SEK i
intäkter. Biljettintäkterna har återigen varit
lokomotivet i ekonomin, men även sponsorförsäljningen har gått bra under 2017, dessutom sålde vi 2017 spelare för 13 miljoner – en
osedvanligt hög nivå för Hammarby.
Gällande bolagets resultat hamnar det 2017
på 330 000 SEK efter skatt. Resultatet ger oss
ett eget kapital på exakt 16 miljoner SEK vid
årsskiftet. Vi är därmed lite drygt halvvägs
till ägarnas uttalade målsättning att ha minst
30 miljoner SEK i eget kapital.
Mycket har varit positivt under året men det
är givet att vi hade något högre förväntningar
på den sportsliga utvecklingen och tabellplaceringen. Samtidigt är vi nu etablerade i Allsvenskan, ekonomin är stabil och publiksiffrorna enastående. Så jag avslutar som vanligt:
med gemenskap, ödmjukhet och hårt arbete
siktar vi mot framtiden, den tillhör oss.
Johanneshov den 16 februari 2018
Henrik Kindlund
VD Hammarby Fotboll AB
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Matcharrangemang
Hundratals ideellt arbetande möjliggör hemmafesterna
332 052 passerade 2017 vändkorsen vid Bajens seriematcher på herrsidan – en svindlande siffra, trots spel i sportsligt ingenmansland under hösten, och snittet på 22 137 låg
långt före Malmö FF, AIK och Djurgården som slogs i toppen. Och trots årets gästspel på Zinkensdamms IP medan
nya Hammarby IP färdigställs, och flertalet krockar med
herrmatcher, nådde även Söderbönorna en placering på övre
halvan i sin allsvenska publikliga – 712, med 2 137 mot dom
blårandiga som höjdpunkt.

Vad som ligger bakom Hammarbys publikframgångar, det försöker
många klubbar runt om i Europa ta reda på. Svaret har vi nog själva
svårt att formulera, men rent konkret är det ofta själva HIF-matcharrangemangen som gästföreningarna vill veta mer om. Hammarby
Fotbolls ambition är att varje åskådares upplevelse på läktaren ska
vara så vass som det bara är möjligt, och det arbetet intensifierades
sommaren 2013 i och med flytten till Tele2 Arena, där vi ju fortfarande bor in oss.
Under 2017 har jobbet med hemmamatcherna också kommit att
innefatta damverksamheten, som ju flyttade in under samma paraply
inför säsongen. Söderbönorna står inför en flytt, fast den blir nog
mindre omtumlande; hela Hammarbyfotbollens vagga Hammarby
IP väntar – restaurerad och med utbyggda läktare – på att Damallsvenskan 2018 drar igång. Detta återkommer vi till; först en titt på
vilka de olika funktionerna är för dem som hjälper till ideellt.
Kategorier av ideell personal
Publikvärdar fungerar som klubbens länk till åskådarna och supportrarna som fyller våra läktare. Publikvärden får tillgodogöra sig
kunskap inom bland annat brandsäkerhet, sjukvård och juridik innan arbetet på arenan påbörjas. Vid herrarnas hemmamatcher arbetar
ett 80-tal, medan det på damsidan oftast rör sig om ett dussintal.
Lagsupport bistår borta- och hemmalagen, matchfunktionärer inklusive domarna, matchknattarna och andra som behövs för att allt
ska fungera. Tidsprogrammet för evenemanget gås igenom, gästande klubb och domarkvartett välkomnas, bollar för uppvärmningen
plockas fram (och ersätts förstås med korrekta matchbollar innan
spelarna återvänder från omklädningsrummen för avspark) – det är
exempel på göromålen för Team support.
Mediasupport är ett väl samspelt gäng som ser till att det mediauppbåd, som ju ofta är stort när Bajen lirar, har vad de behöver för att
utföra sitt jobb. Fotografer, redaktionellt skrivande och sekundsnabbt
direktrapporterande mediearbetare tas emot vid sin entré där de får
rätt brickor för sitt bevakningsområde, och information om sina utrymmen på arenan. Samt rätt vägledning för att hitta sin arbetsyta
runt spelplanen. Fika serveras, statistik efter 45 och 90 minuter delas
ut, och på Tele2 Arena ordnas presskonferens.
Och ännu fler frivilligarbetare behövs för att maskineriet ska rulla,
vid alla de runt 40 A-lagsmatcherna på dam- och herrsidan (med
Svenska cupen och försäsong).
Klackservice-personal bistår supportrarna kring de många timmar
som går åt för varje tifo, ordnar med bordplatser för de olika gruppe-

20

ringarnas försäljning av souvenirer, och finns redo att hjälpa till med
annan klackrelaterad logistik.
Tingströms Läktare på Tele2 Arena befolkas av människor med särskilda behov. De kan köpa rabatterad biljett och även få hjälp med det
praktiska kring sin matchupplevelse.
Bajens Unga Supportrar hjälper till att arrangera barnvänliga och
populära aktiviteter, som ansiktsmålning, rithörna – och under 2017
även pingis i Hammarby IF Bordtennis regi. Inte minst händer det
mycket bakom familjeläktaren på Tele2 Arena, men även vid damernas hemmamatcher, på Medborgarplatsen i samband med herrderby
och hemmapremiär, och vid familjedagarna på Årsta IP.
Tillgänglighet arbetar också frivillig personal med – supportrar, vars
läktarplatser är anpassade för funktionshindrade, bistås. Det handlar
om trivsel, trygghet och inte minst att ta tillvara på deras idéer och
synpunkter utifrån matchupplevelsen.
Damåret som gått och framtiden – på Zinken och på nya IP
Andreas Jonsson har under 2017 varit ansvarig för arrangemangen
vid Söderbönornas hemmamatcher i Damallsvenskan på Zinkensdamms IP, och nu står man inför en flytt tillbaka till Hammarby IP.
Hur blev då säsongen på ”Zinken” ur Andreas perspektiv?
– Det har varit en hel del pysslande och planerande, för att vid säsongsstart kunna presentera en damallsvensk arena som upplevs som
välkomnande och skapar möjlighet till publikstöd, samtidigt som
den ska uppfylla alla säkerhetsbestämmelser.
– Vi har haft en stor utmaning i att vi på huvudläktaren endast fått
nyttja de sex nedersta raderna, på grund risken i avsaknaden av gradänger. Då vi inte kunnat installera permanent avspärrning, har vi
fått spärra av hela läktaren provisoriskt vid varje match. Samtidigt har
vi även behövt bygga provisoriska avspärrningar, med hjälp av staket,
för att styra publikflödet och avgränsa den annars öppna och lättillgängliga innerplanen. I detta arbete har Zinkensdamms vaktmästare
varit en fantastisk samarbetspartner – tack till dem.
– Besökande publik har också visat stor respekt och förståelse, och
verkligen hjälpt oss i arbetet med att skapa ett säkert arrangemang.
Zinkensdamm är dock en väldigt intim arena med små avstånd, och
därmed ändå förhållandevis lättjobbad. Vi har eftersträvat att hjälpa
publiken maximalt för att de ska kunna skapa sin grymma inramning.
Och liksom hos ishockeyföreningen har det på damsidan
tänkts utanför boxen när det gäller publikvärdar?
– Den trygga stommen av publikvärdar har under året varit våra
mycket engagerade, duktiga och rutinerade Hammarbyvärdar som
finns delaktiga inom såväl fotbollen på damsidan och på herrsidan,
som inom bandy och handboll. De har under säsongen bidragit med
ovärderlig kunskap och rutin.
– Till dessa så har vi rekryterat in några nya publikvärdar, som kommit in i organisationen och gett oss en bredd på personalsidan, vilket gör det möjligt att bemanna arenan på ett mycket säkert sätt för
publiken. Genom ett nyskapat samarbete med organisationen FFA
har vi sedan haft förmånen att få välkomna flertalet till Sverige nyanlända ungdomar till organisationen. De har hjälpt till vid entréer,
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som bårbärare, som publikvärdar och som viktiga kuggar kring exempelvis sekretariat. Tillsammans har vi varit ett tätt sammansvetsat
gäng som haft tydliga roller. Stort tack till alla som hjälpt till under
säsongen. Ni är grymma!

fantastisk läktarkultur som lyft fram det egna lagets prestation och
varit fri från sexism, rasism och könsord. Det visar verkligen på styrkan i Hammarby Fotbolls värdegrund, och varför just Hammarby
valts som ambassadörer för UN Women HeForShe.

Vad tycker du har fungerat bäst kring matcherna i Damallsvenskan under 2017, och var ser du utrymme för förbättringar?
– Först och främst så vill jag rikta ett stort tack till alla på Hammarby
Fotboll AB, som bistått mig med ovärderlig kunskap och stöttning.
Vi har under året arbetat fram ett arrangemang som verkligen sticker
ut, sett till det arbete som försiggår bakom kulisserna. Vi har gedigen
dokumentation, tydliga rutiner och väldigt professionella ideella som
ställt upp på mina tokigheter.

På herrsidan blev ju arenaflytten en stor förändring med helt
andra utrymmen och avstånd. Även om idrottsplatsen vid Södermannagatans slut är grönvit hemvist sedan 1915, har det
ju hänt en del där under året i ”exil”. Tankar inför flytten?
– Det ska naturligtvis bli väldigt roligt med en ”egen” arena, där såväl
sporten som arrangemanget kan ha egna ytor med fasta installationer, i motsats till arrangemanget på Zinken som under säsongen behövts byggas upp och plockas ned vid varje match. Det frigör tid, som
istället kan läggas på att finslipa arrangemanget och skapa ännu mera
kringaktiviteter för publiken. Tillsammans är vi Hammarby – vi ses
på Kanalplan 2018!
Mattias Jansson

– Som ”ny” inom Hammarby så måste jag lyfta fram det publikstöd
som getts under säsongen. Det har under året på Zinken varit en helt

SLO-funktionen
Dialog och samverkan mellan supportrar och klubb
SLO – Supporter Liaison Officer – är en funktion som handlar
om att förbättra servicen för supportrar samt dialogen och
samverkan mellan supportrar, klubb och andra aktörer.
I SLO-funktionen har under året bestått av tre SLO:er, varav två
jobbat på matchdagar. Inom ramen för fokusområdena service och
dialog följer några exempel på arbete inom varje område som skett
under året 2017:
Service: På matchdag genomförs ett praktiskt servicearbete och
supporterkontakt vid klacksektioner, familjesektioner, tillgänglighetssektioner och bortasektion. Därtill har ett arbete med att utveckla arenaområdet påbörjats, för att där skapa en bättre inramning med mer information och inbjudande miljö. Inför matcherna
består arbetet bland annat av information om arrangemang inför
såväl hemmamatch som bortamatch.
BUS: Arbete med BUS – Bajens Unga Supportrar – är en betydande del, med bland annat utökad aktivitet med plats bakom
två familjeläktare, ökat antal ideellt arbetande värdar, uppstartat
aktivitetsland för i arenaområdet, genomförd bortaresa till Gävle,
utvecklad ny hemsida. Medlemstantalet uppgår till drygt 1 000.
Publikenkät: För att erhålla en så klar uppfattning som möjligt
över supportrarnas åsikt om arrangemangen genomförs varje år en
publikenkät, med SLO som ansvarig och samordnande. I november utformades den för femte året i rad för de som varit besökare
på matcherna under säsongen. Över 3 000 svar kom in och har
hanterats och vidareförmedlas till ansvariga för förbättringsarbete

inom olika områden. Bland annat tillfrågas om uppfattningen om
SLO-funktionen för att på så vis kunna utveckla den.
Dialog och samverkan: Arbete med aktiv dialog, samverkan, information, framlyftande av önskemål och frågor med mera mellan
klubb, motståndarklubbar, supportrar och polis på hemma- och
bortamatcher. Organiserande av möten mellan supportrar och
klubbens representanter, bland annat i frågor om larmbågar och
ståplats. Dels genom separata möten med representanter för supportrar och klubbrepresentanter, och dels genom evenemangsforum öppna för alla supportrar.
Samverkan som inkluderar andra samhällsaktörer: Exempelvis
samarbete med det lokala brottsförebyggande rådet Söderandan
och polisen inför supportermarschen vid premiären, för att göra
så många längs med marschens väg så nöjda som möjligt. Samarbete med Stockholms Ungdomstjänst och Frivården med mottagande av ungdomar som avtjänat ungdomstjänst och äldre som
genomfört samhällstjänst – med syftet att bidra till brytande av
destruktiva mönster och öka förståelsen för klubbens arbete. Genomförande av alternativ för supportrar med syfte att stimulera
det positiva engagemanget för klubben.
Vidareutvecklat Hammarby Fotbolls arbete relaterat till samhällsnytta, med sikte på verkställande av mer ansvarstagande
inom området under 2018.
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Jakob Uddeholt
Supporter Liaison Officer, (SLO)
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A-laget
Nystart med blandade resultat
Herrarnas representationslag fick en
ny kapten vid rodret inför säsongen
2017. Danske tränaren Jakob Michelsen, senast hos SønderjyskE i danska
Superligan, tog över huvudansvaret efter Nanne Bergstrand. Dessutom klev
Jesper Jansson, som bland annat arbetat med scouting hos FC Köpenhamn,
in som sportchef.
Detta blev ett uppbyggnadsår – oavsett om
man såg det ordet som ett löfte eller som ett
hot… Poängskörden blev nästan densamma
som 2016, men tabellplaceringen förbättrades något, till en niondeplats.
I början av februari bjöd HIF in HJK Helsingfors och IFK Norrköping till Tele2 Arena
innan Bajen deltog i Svenska cupens gruppspel, där blivande mästarna Östersunds FK
var för starkt. Till sommaren gjordes förändringar i truppen som är osedvanligt stora för
detta fönster mitt under svenskt seriespel.
Och även om detta sammantaget slog väl ut,
så är det – sett över hela det allsvenska året
– en lite ojämn Bajen-prestation som vi nu
blickar tillbaka på.
Försäsong, Volkswagen Stockholm
Cup och Svenska cupen
24 januari, Las Palmas-HIF 2-0 Hammarby
sparkade igång säsongen med ett träningsläger på Kanarieöarna, och passade på att
genomföra Stig-Helmer Olssons drömmatch
– mot Las Palmas. De grönvita gjorde nio byten och föll med 0-2 mot hemmalaget, som
också bytte friskt och luftade delar av sin La
Liga-trupp.
29 januari, Brommapojkarna-HIF 1-3 Vid den

första träningsmatchen för året på svensk
mark stod BP för motståndet på Grimsta
IP. Den rödsvarta Superettan-nykomlingen
skulle ju senare vinna serien, men här hade
man föga att sätta emot Bajen. Pa Dibba och
Joseph Aidoo stod för målen innan paus,
medan Arnór Smárason fastställde segersiffrorna mitt i andra halvlek inför hundratals
fotbollstörstande grönvita, just efter BP-reduceringen.
7 februari, HIF-HJK Helsingfors 2-3 En nyhet

för i år var alltså vänskapsturneringen Volkswagen Stockholm Cup som gick av stapeln
på Tele2 Arena. I handbollsvärme, under arenans tak, bänkade sig 4 178 för mötet med
Finlands inhemska dominant HJK. Det började bra – Leo Bengtsson ordnade 1-0 innan
Aidoos andra nickmål på två matcher, och
innan paus hann Kennedy Bakircioglu också
med att bränna en straff. Men gästernas in22

hoppare (med Alfredo Morales som nu gör
succé hos Rangers i spetsen) vände alltså helt
på steken i andra halvlek.
11 februari, HIF-Norrköping 0-2 Glädjeämnet

i denna andra VW Cup-match blev Jiloan
Hamads debut i Hammarby-tröjan. Överlag uppträdde dock hemmaspelarna alltför
temposvagt mot ”Peking” och resultatmässigt blev miniturneringen ingen succé. Men
matcherna var förstås av förberedande karaktär, veckan innan cupspelets början.
18 februari, Nyköpings BIS-HIF 2-3 Tävlings-

säsongen inleddes på Rosvallas B-plan, där
de provisoriska läktarna fylldes till bredden
– 2 800 kantade planen, där det till en början
gick som förväntat mot Division 1-gänget.
Pa Dibba, Kennedy Bakircioglu och Jiloan
Hamad nätade men ”Bissarna” reducerade
på frispark just innan paus. Och när Mats
Solheim dragit på sig två varningar i mitten
av andra halvlek, följdes det av en ny reducering. Bajen höll ändå undan till tre poäng.
26 februari, HIF-Varberg 3-3 Historien uppre-

pade sig – även detta år tog gruppens Superettangäster en tidig tvåmålsledning i första
cupmatchen på Tele2 Arena, men Birkir Már
Sævarsson och Jiloan Hamad replikerade
snabbt. Men när BoIS gjorde 2-3 blev även
den andra halvleken något att bita i för Bajen. Dibba räddade ändå nödvändiga 3-3 i
94:e. Oliver Silverholt fanns med i truppen
men byttes inte in, och lämnade på lån fyra
dagar efter cupmötet – till just Varberg.
5 mars, Östersunds FK-HIF 1-0 Poängen mot

Varberg innebar ju en fortsatt chans till avancemang, men det blev ÖFK som tog kvartsfinalplatsen då Hosam Aieshs mål redan i
femte minuten blev matchens enda. Jämtarna
vann senare under våren sin första titel, efter
cupfinalseger mot Norrköping.
11 mars, AFC Eskilstuna-HIF 0-2 I och med

utträdet ur cupen spelade Hammarby tre
träningsmatcher innan den allsvenska premiären. Bakircioglus frisparksmål var en sak,
men få anade nog att den till innermittfältet uppflyttade mittbacksvärvningen Bjørn
Paulsens balja var början på en målform som
skulle hålla i sig. Matchen blev Isac Lidbergs
sista i HIF innan övergången till Åtvidaberg.
16 mars, Örebro-HIF 3-2 Junior, mittfältaren

från BP, skrev på för Bajen denna torsdag och
gjorde omgående en halvlek – den andra. Till
paus hade ÖSK vänt till 3-1, efter Fredrik
Torsteinbøs volleymål redan i första spelminuten. Sjukdomshärjade HIF stod sedan för
en bra andra halvlek även om Marcus Degerlunds reducering inte följdes av fler mål.
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24 mars, HIF-Ilves 4-0 De finländska gästerna

hade inte mycket att sätta emot på Tyresövallen. De 300, som trots tidig avspark tagit
sig dit, glömmer sent Hamads drömträff från
distans som fastställde 4-0 och gladde sig
också åt att Johan Persson gjorde comeback
efter skada i detta genrep.
Allsvenskans vårsäsong
2 april, Norrköping-HIF 2-1 ”Peking” stod

för en av årets bästa prestationer och ledde
rättvist seriepremiären med 2-0 i paus. När
sedan Junior visades ut med kvarten kvar
kändes det kört, men Bajen forcerade starkt
med tio man och efter Rômulos reducering i
91:a var Arnór Smárason också en hårsmån
ifrån att rädda poäng, inför tusentals tillresta
Hammarbyfans.
9 april, HIF-Kalmar FF 1-1 Hemmapremiären

präglades delvis av terrordådet på Drottninggatan och många bland de 30 500 manifesterade för staden och laget på väg till den utsålda arenan. På planen hade smålänningarna
länge ledningen, men i 94:e hittade Paulsen
rätt – och målfirandet gick förstås vilt till,
även om de flesta hoppats på ytterligare två
poäng. Inlånade kroatiske vänsterbacken
Mario Musa gjorde här det andra av blott två
A-framträdanden.
17 april, AIK-HIF 1-2 Redan i den tredje om-

gången väntade säsongens första derby –
ett utmärkt tillfälle att bärga första segern.
Smárason gjorde återigen mål i Solna, här
kvitteringen till 1-1 kort efter solnaiternas
ledningsmål. Och i 79:e avgjorde Dibba
framför en euforisk grönvit kortsida, just
den balja anfallaren drömt om, sedan han en
gång lämnade Bajen. ”Mille” Olssons rush
till defensivt straffområde för direktiv som
Michelsen inte nådde fram med innebar att
målvaktstränaren visades upp på Friends
Arenas läktare - men hjälpte Söderbröderna
att hålla undan.
23 april, HIF-GIF Sundsvall 0-0 Här var det

tänkt att Bajen skulle bryta trenden mot sitt
bogey team, ”Giffarna”, men det trendbrottet skulle dröja till höstmötet. Logiskt var det
dock inte med mållöst här – förutom bakåt,
där Marcus Degerlunds debut i avstängde Joseph Aidoos frånvaro gladde. Framåt lyckades Hammarby inte i de avgörande momenten trots en handfull klara målchanser, inte
minst för derbyhjälten Dibba.
26 april, Göteborg-HIF 1-1 Hammarby tog

ledningen i klassikermötet, när Jiloan Hamads frispark nickades i eget mål av IFKmittbacken Thomas Rogne. Man hade också
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flera gyllene omställningslägen för att avgöra
i slutminuterna, men fick nöja sig med kryss,
då hemmaforceringen gav utdelning på til�läggstid.
29 april, HIF-AFC Eskilstuna 4-0 Det hek-

tiska spelschemat rullade vidare, med Bajens första tävlingsmatch mot den nydanade
Eskilstunaklubben. Degerlund fick återigen
chansen, då Richard Magyar – genomgående
en av vårens bästa i Hammarby – lämnade
förkylningsåterbud. Det slutade med en ny
nolla bakåt, och framåt spräcktes den direkt
i andra halvlek. Paulsen skulle förutom 1-0
också stå för 3-0-målet, medan Dibba och
Smárason gjorde en pyts var.
7 maj, Östersunds FK-HIF 2-1 Denna klubb

från mellersta Norrland har ju, sedan sitt avancemang till Allsvenskan, gjort ”Giffarna”
sällskap som grönvitt spöke. Här var det ytterst nära att detta jagades väck. Junior gav
Bajen ledningen med en distanspärla i den
andra halvlekens mitt, men Alhaji Gero
kvitterade. Och när målskytten visats ut, så
”tappade vi huvudet”, vilket såväl Junior som
Michelsen tillstod. Och i 94:e avgjorde ÖFK.
14 maj, Halmstad-HIF 1-2 Inom loppet av en

vecka stod Bajens bortafölje först fullt vinterskrudade i Jämtland – sedan knappt påklädda i Halland. Även resultatet och utdelningen på planen blev ju det motsatta. Men
islossningen för Hamad, som ordnade en
tidig tvåmålsledning, blev ganska dyrköpt.
Såväl tvåmålsskytten själv som Johan Persson
och Rômulo tvingades utgå med skavanker.
För Johans del blev detta slutpunkten på tiden i klubben.

17 maj, HIF-Malmö FF 1-1 Delvis till följd av

nämnda skavanker, ställde Hammarby upp
med såväl Leo Bengtsson som Marcus Degerlund (som vänsterback) i startelvan, mot
seriesuveränen MFF. I gengäld var Aidoo åter
tillgänglig. Utfallet blev alltså att man luggade skåningarna på poäng, och till och med
hade ledningen efter Smárasons kanonträff
direkt efter paus. HIF fick matchen dit man
ville och gästerna var egentligen inte närmre
segern, inför 22 456.
21 maj, Sirius-HIF 1-1 Bajen var helt klart för-

varnat, inför bortamötet med Allsvenskans
stora överraskning under våren, nykomlingen
från Uppsala där en majoritet bland 7 124
på Studenternas var tillresta grönvita. Ändå
lämnade insatsen en del i övrigt att önska. Ett
misstag av Ögmundur Kristinsson betydde
underläge, men samtidigt brände man mycket
framåt innan paus. Torsteinbøs 1-1-nick just i
första halvlekens slutskede följdes av en riktigt
tempofattig transportsträcka i andra akten.
28 maj, HIF-Jönköpings Södra 2-2 Lagets tredje

raka kryss – och bakom siffrorna döljer sig
en högoktanigt underhållande, om än inte
alltför välspelad, hemmamatch inför 20 386.
Två treminutersperioder kostade poäng: dels
kort efter Dibbas tidiga 1-0-mål när Magyar drog på sig sitt andra gula kort på tre
minuter och inte bara visades ut, han missade också det följande derbyt. Det innebar
att sista matchen för klubben blev en nesa för
den formstarke mittbacken. Och med kvarten kvar gjorde ”J-Södra” såväl 1-1 som 1-2,
inom loppet av de där tre minuterna. Solheim kunde ändå rädda poäng åt sitt decimerade gäng, på tilläggstid.
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4 juni, HIF-Djurgården 3-1 Efter denna räcka

med oavgjorda matcher, avslutades vårsäsongen med ytterligare en derbytriumf mot
dom blårandiga – och visst slog ”djurgårdsdödaren” Rômulo till igen. Men precis som
i föregående höstderby tog DIF ledningen i
första halvlek. 1-1 ordnade brassen i 58:e, och
i 82:a byttes Stefan Batan in. Vänsterbacken
blev ytter under sina första spelminuter i serien, och ordnade ett svårslaget poängsnitt
per minut – först serverade han Rômulo till
2-1 efter sekunder på planen, och på tilläggstid forsade han fram och slog in bollen till
Dibba som stötte dit trean i 93:e.
Sommarens träningsmatcher
21 juni, HIF-GIF Sundsvall 1-3 Under sommaruppehållet höll Hammarby igång
matchandet, mot just de tidigare nämnda
norrländska gäng, som knappast är några
drömmotstånd. Det blev också klara förluster i båda matcherna. Glada efter mötet med ”Giffarna” på Grimsta IP var ändå
U19-mittbacken Albin Hultin som startade
i 4-4-2-elvan, och lagkamraterna som byttes
in – Olle Edlund, Samouil Izountouemoi,
Jakob Rylander och André Alsanati. Edlund
presenterade sig med tröstmålet i 79:e. Han,
Elias Durmaz och Alex Douglas medverkade
dessutom i allsvenska matchtrupper under
året.
26 juni, HIF-Östersunds FK 0-3 Mer tunnsått

med halmstrån till glädjeämnen var det mot
ÖFK. Det skulle vara en offensivt fyndig första halvlek i så fall – och folkfeststämningen,
med runt 700 lokala och tillresta grönvita på
Norrtälje IP. Bajen gick tillbaka till vårens
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4-1-4-1 och med i denna elva var nye mittbacken Mads Fenger. Nära att näta innan
paus var Rômulo, och ledningen hade då varit välförtjänt, men istället gjorde jämtarna
tre snabba efter vilan.
Allsvenskans höstsäsong
3 juli, Häcken-HIF 2-0 Richard Magyar hade
lämnat för Greuther Fürth och Johan Persson flyttat hem till Skåne och Helsingborg
när Allsvenskan drog igång igen. Detta efter
uppehåll för U21-EM, men eftersom U19EM inte lät sig påverkas av vårt spelschema,
fick Degerlund och Bengtsson som var uttagna till mästerskapet stanna kvar i den
Bajentrupp som tunnats ut. Blågule kaptenen Dusan Jajic släpptes dock iväg. Båda
ungdomarna startade på Hisingen, där HIF
borde tagit ledningen i den första halvleken.
Istället slutade den med ett baklängesmål,
och tidigt i den andra råkade Degerlund
ut för Paulinhos furbo; straff och fastställt
slutresultat.
8 juli, HIF-Örebro 3-1 20 337 slöt upp på

Tele2 Arena, och bjöds på en ganska ohotad
Hammarbyseger. ÖSK hade visserligen en
del att säga till om inledningsvis, men fem
minuter innan paus satte Torsteinbø det
som skulle bli punkt för sin tid i klubben,
när han placerade in 1-0-bollen. Innan hälften av den andra halvleken var gången, hade
Dibba hittat rätt två gånger om, och inte ens
Nahir Besara tilläts ställa till med mer än
framspelningen till närkingarnas tröstmål.
24

17 juli, Elfsborg-HIF 3-0 Truppförändring-

arna fortlöpte; Tim Markström lämnade för
Sandvikens IF medan hemvändande Benny
Lekström ersatte, och Jeppe Andersen gjorde
här debut på Hammarbys mittfält. Dansken
kom in till andra halvlek, då det i praktiken
redan var avgjort. Boråsarna anfördes av Simon Lundevall och behövde bara elva minuter
för att gå fram till 2-0, medan en tigerrandig
trippelchans framemot paus direkt följdes av
nästa kalldusch.
24 juli, HIF-Elfsborg 2-1 Möjligheten till re-

vansch låg, i och med att serien vände, bara en
vecka bort. Och den tog Bajen – 2-1 innebar
första vinsten mot IFE på tio år. Arenan, med
20 420, vibrerade av segerbegär och en ”vi mot
resten”-känsla. Matchhjälte blev Paulsen, som
gjorde såväl 1-0 som 2-1. Keepern Ögmundur
Kristinsson som skulle skulle bli näste spelare
att lämna för en Beneluxklubb fick runda av
tiden i Bajen med att starkt bidra till tre poäng
innan det bar av till Excelsior.
29 juli, Jönköpings Södra-HIF 1-0 Johan Wiland

anslöt från Malmö FF för att ersätta Ögmundur, men hans debut blev mindre rolig än
Kristinssons avsked. Målvakten kunde förstås
inte lastas för att Hammarby kammade noll på
Stadsparksvallen – istället var det en ödesdiger
tiominutersperiod i första aktens mitt som fällde laget. Smålänningarna gjorde 1-0 på straff,
och därefter träffade Dibba deras mittback med
armen. Det röda kortet skulle sätta anfallaren
ur spel i tre matcher, och Söderbröderna orkade
heller inte resa sig i andra halvlek.

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2017

6 augusti, HIF-Häcken 1-2 Någon revansch

mot Häcken lyckades Bajen inte ordna. Istället blev slutskedet, som föregåtts av 0-1-målet
i 57:e, årets största snackis i hela Allsvenskan.
HIF stod spelmässigt upp bra och var förtjänt av poäng mot gästerna, som efter sitt
ledningsmål använt alla medel för att trasa
sönder matchen. Den såg också Smárason ut
att ordna, sedan Hamad gett igen med samma
mynt, och friställt honom istället för att lämna
tillbaka bollen då en bortaspelare fått kramp.
Tumult uppstod, domarteamet tappade kontrollen helt, och strupgrepp på Hamad lämnades utan åtgärd – istället fick Paulsen det
gula kort som innebar avstängning när han
gick emellan. När spelet väl kom igång igen
var Paulinho återigen cyniskt smart – och föll
lätt i det frisparksläge han själv förvaltade.
Den avslutande halvtimmen var också inbytte
Imad Khalilis sista allsvenska insats innan utlåningen till BP.
13 augusti, HIF-Östersunds FK 2-2 Rebin

Asaad, ny från Halmstad, hade funnits med
i flera matchtrupper och debuterade här från
start – och ersattes i 69:e av nyss presenterade
AZ Alkmaar-förvärvet Muamer Tanković.
Rômulo gav Hammarby ledningen, men
ÖFK kom tillbaka innan vilan. Tidigt i andra halvlek fick publiken stifta bekantskap
med ännu en värvning, Sander Svendsen
från Molde. Anfallaren gjorde succé direkt
och ordnade den straff som Hamad satte dit
i 79:e. Bajen gav igen med jämtarnas egna
spelmässiga mynt och var definitivt förtjänta

av tre poäng, men efter att det blundats för
två bortahands i eget straffområde och för att
Birkir Már Sævarsson vräkts omkull… så fick
Junior domslutet emot sig i 93:e. Den straffen
innebar delad pott.
16 augusti, Akropolis-HIF 1-3 De två lika dra-

matiska som bittra hemmamatcherna följdes
av ett cupmöte med Akropolis, som senare blev
bortdömt i Superettan-kvalet mot Frej. Släkten var inledningsvis värst – exhammarbyaren
Nicklas Lindqvist slog inlägget förre Bajenspelaren Alagie Sosseh förvaltade redan efter fem
minuter av första halvlek. Västerorts-gängets
försvar med Alex Simovski, tidigare Hamarby U19, kunde dock inte stå emot och Leo
Bengtsson nickutjämnade halvtimmen in, och
innan paus avgjorde Muamer Tanković. I slutminuten kunde även Sander Svendsen göra sitt
första mål för Hammarby och definitivt säkra
Svenska cupen-gruppspel till våren.
21 augusti, Örebro-HIF 0-3 Ett av säsongens

starkaste resultat, men spelmässigt imponerade Bajen inte anmärkningsvärt – med
undantag för omställningarna. Dessa var i
gengäld fullkomligt kliniska. Ledningsmålet
kom dock på den hörna Paulsen knoppade dit
sju minuter in. Under den andra halvlekens
första hälft kunde Svendsen och Dibba se till
att man gick ifrån inför tusentals grönvita
på gungande bortasektioner, som också fick
se Oscar Krusnell debutera med ett inhopp.
Smolket i bägaren var att Nahir Besaras skott
tog så illa på Junior att han lårskadades och
blev borta i princip hela hösten.
26 augusti, AFC Eskilstuna-HIF 0-0 Junior, vär-

vad som doldis men snart en nyckelspelare,
skulle komma att saknas under höstens slutfas. Inför nära 5 000 tillresta supportrar testades Smárason i balansrollen. Det var dock inte
bara i den ytan som det brast mot tabelljumbon. Symptomatiskt nog var Paulsen närmast
mål i ett uddlöst bortalag, sekunder efter att
han flyttats upp som targetanfallare i slutet.
Söker vi ändå plusvarianter, finner vi Wilands
och försvarets andra raka nolla.
10 september, HIF-AIK 1-1 Här, efter ett kortare

landslagsuppehåll, fick Wiland se sig passerad
– av en frispark i första halvleks andra til�läggsminut. Det målet innebar 1-1, efter årets
derbyspecialist Dibbas tidiga ledningsmål,
och framgent hängde Hammarbysäsongens
solida derbyfacit på en skör tråd. Spindeln i
det nätet var Wiland – som tog en smärtstillande spruta och stod för en av den allsvenska
säsongens allra vassaste målvaktsinsatser när
”Gnaget” förgäves tryckte på för att hänga
med någotsånär i guldstriden.

17 september, Malmö FF-HIF 4-0 Precis som

förra hösten släppte Bajen till ett onödigt mål
i slutsekunderna, som strödde extra salt i såren. Sammantaget var man också långt ifrån
att kunna hota seriesuveränen, där Johan Wiland spelat tillräckligt många matcher för att
erhålla en guldmedalj efter säsongen.
20 september, HIF-Göteborg 2-1 Hammarby

hade inte tid att gräva ner sig, utan stod inför en ny stormatch redan tre dagar senare.
Precis som i returen mot Elfsborg uppträdde
de elva på planen och den tolfte spelaren på
läktaren närmast sårat, i en symbios som än
en gång gav revansch, här för ”Blåvitts” sena
1-1-kvittering på Gamla Ullevi. Gästerna
tog ledningen i 54:e, men nästan omgående
klev kapten Kennedy Bakircioglu fram och
utjämnade på frispark – höstens vackraste
ögonblick. Det dröjde heller inte länge innan
Svendsen avgjorde med 2-1, välförtjänt i en
riktig kämpainsats. Glädjen grumlades av att
Fenger bars ut på bår med ljumskbesvär som
höll i sig året ut.
24 september, Djurgården-HIF 1-1 Höstens

andra 1-1-derby, säsongens sista, betydde att
Bajen defilerade till seger i derbytabellen. Det
innebar också att den förlustfria sviten mot
dom blårandiga förlängdes – till 3697 dagar.
Som brukligt efter ett kryss var känslorna
blandade vid slutsignalen. DIF tryckte på ordentligt i en första halvlek där det var rån-karaktär på Paulsens starka nickmål mot slutet,
men Djurgårdens mittback Jonas Olsson stal
rubrikerna. Även han nicknätade på hörna,
och lurade sedan domaren och Hammarby på
Mats Solheims 2-1-mål, när han filmade till
sig frispark i ”duell” med Dibba.
1 oktober, HIF-Norrköping 0-2 Publiken hyllade

boxande Europamästaren Anthony Yigit och
hans kamrater från Kocksgatan 24 i pausen.
Men på planen var Söderbrödernas fotbollsgäng redan knockat vid det laget, i seriens
femte tungviktsmöte på raken. Hammarby
hämmades visserligen av att Hamad var avstängd och av några skador, men insatsen var
ändå påfallande slätstruken. Tanković ville
mycket mot sin tonårsklubb, men lyckades
med lika lite som övriga.
16 oktober, Kalmar FF-HIF 2-0 Höstmötet

med KFF efter nästa landslagsuppehåll var
ett spelmässigt bottennapp – för Bajen, men
faktiskt också för de sommarförstärkta smålänningarna. Nanne Bergstrand gick ändå
segrande ur striden i första mötet med sin tidigare klubb, och detta var knappast orättvist,
då HIF släppte ifrån sig initiativet ännu mer i
den andra halvleken än i den första. Solheims
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självmål med tolv minuter kvar var olyckligt
och avgörande, men logiskt.
19 oktober, Västerås SK-HIF 1-4 (tränings-

match) I det uteblivna U21-slutspelets frånvaro bokades denna träningsmatch in, för att
hålla benen igång inför seriens slutfas. Hammarby gjorde sex pausbyten och luftade tre
U19-spelare i bandykylan, däribland David
Nilsson från start, och vann komfortabelt
med 4-1 mot Norrettan-laget. Målen stod
Tanković, Dibba, Svendsen och Sævarsson
för.
23 oktober, HIF-Sirius 3-3 Även hemmamötet
med Sirius slutade oavgjort, men var betydligt
mer händelserikt än det i Uppsala, på gott och
ont. Bajen, som mönstrade Krusnell i sin första start, öppnade sprudlande och gick ifrån
till 2-0 i kraft av Hamads och Svendsens fullträffar. Mellan målen tvingades dock Junior
kliva av i sitt comebackförsök. Den olyckan
skulle inte komma ensam – bortareduceringen på hörna innan paus följdes av ytterligare
två markeringsmissar som gav 2-3 på tavlan.
Svendsen räddade 3-3 i 85:e, men 17 000 på
läktarna var föga belåtna över helheten.
29 oktober, GIF Sundsvall-HIF 1-4 Slutomgång-

arna bjöd på blandad kompott från Hammarbys sida, och det var främst rörigt ur negativ
synvinkel. Det såg även ut att gälla säsongens
sista bortamatch, där ”Giffarnas” 1-0 kvarten
in hade kunnat vara betydligt mer i paus. Men
avgörande på Idrottsparken – i Söderbrödernas första seger där på nära ett decennium –
blev Svendsens individuella skicklighet. Just
innan vilan slog norrmannen till med 1-1,
och hans ledningsmål i 52:a blev avgörande.
Dessutom spelade han fram Smárason som
satte punkt på tilläggstid. Däremellan hade
Paulsen också svarat för en av årets soloprestationer, när han älgade fram till sitt stensäkra
3-1-avslut.
5 november, HIF-Halmstad 1-3 Inför slutom-

gången 2017 hade HIF sjundeplatsen i egna
händer. Tankovićs första allsvenska mål – en
delikatess där crossdjupledaren från Solheim
var lika vacker som nedtagningen och avslutet – borde blivit förlösande. Istället kunde
Halmstad göra 1-1. Med hjälp av ett misslyckat grönvitt trippelbyte tidigt i andra
halvlek, där Sævarssons skada i sista matchen
med gänget innebar decimerat manskap i 25
minuter, kunde hallänningarna dessutom
tysta 20 000 helt. Storpubliken samlade sig
ändå efteråt, för att tacka av Rômulo och Batan. Tändvätskan bör räcka en god bit in i
2018.
Mattias Jansson
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U21-laget
Mellansäsong för Hammarby
2017 spelades den sjätte U21-säsongen i nuvarande format. Föregående år
hade slutat med att lagkaptenen Dusan Jajic höjde bucklan på Grimsta IP
efter finalseger mot Brommapojkarna,
men det stod ganska tidigt klart att
Hammarby inte skulle kunna upprepa
succén. Bajen missade höstens A-slutspel, och avböjde sedan medverkan i
B-slutspelet eftersom belastningen på
U19-spelarna vore för stor i och med
det lagets Europaspel.
U21-säsongens första seriematch spelades
mot Sirius på Tyresövallen redan i mitten av
februari, men till spelschemat på vårvintern
lägger vi även tre träningsmatcher mot A-lag
från Division 1, där Hammarbys trupp hade
en U21-liknande sammansättning. Alla slutade oavgjort. Först var det A-bidragen i offensiven som stod för en sen vändning mot Assyriska FF i Södertälje; Rômulo och Pa Dibba
ordnade 2-1-ledning, men Marcus Degerlund
stod för ett olyckligt självmål bakom Giuliano
Gatica på tilläggstid. I matchen medverkade
också den unge ghananske gästspelaren Abdul
Halik ”Rooney” Hudu. Även mot Enskede på
Årsta IP tappade Bajen 2-1 till kryss, efter mål
av Isac Lidberg och ett självmål för EIK. Och
mot Västerås SK hälsade målvakten Davor
Blazevic på. Han kunde dock inte hindra VSK
från att kvittera i slutet av halvleken. HIF-målet gjorde Lidberg.
Seriespelet började riktigt bra – 3-0 mot
Sirius. A-spelarna stod för målen; Rômulo,
Richard Magyar och Stefan Batan nätade. I
den andra omgången besegrades Norrköping
med klara 5-1 på Årsta. Rômulo stod för säkra avslut fram till 2-0 innan paus, det första
efter fint förarbete av kroatiske vänsterbacken Mario Musa som just landat i Sverige. I
matchens sista fjärdedel blev U19-lagets Kevin Jarrett tvåmålsskytt, medan lagkamraten André Alsanati också nätade. En första
missräkning blev däremot den tidiga bortareturen mot Sirius på blåsiga Lötens IP. Imad
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Khalili serverade A-uppflyttade Leo Bengtsson och U19-anfallaren Marcus Mitander till
lägen som resulterade i Hammarby-straffar,
men både Khalili och Batan missade sedan
från elva meter. Däremellan, i 85:e, avgjorde
Sirius med matchens enda mål.
Bättre gick det mot Örebro i nästa hemmamatch, där publiken som kantade Årstas plan
fick se en A-betonad elva bjuda på frejdig offensiv. Dusan Jajic och Marcus Degerlund
ordnade pausledningen med 2-0 innan Rômulo fastställde 3-0 i början av andra halvlek. Två förluster följde dock, och här började
Bajen tappa kontakten med de två A-slutspelsplatserna. I ett jämnt och ganska grinigt
derby mot Djurgården på Kaknäsfältet storspelade Tim Markström, men utan att kunna
göra något åt blårändernas mål i mitten av
andra halvlek, matchens enda. Hemma mot
GIF Sundsvall var det sedan två tidigare Bajen-spelare som trivdes bäst på Årsta. Linus
Hallenius gjorde alla tre målen för ”Giffarna”
medan endast Fredrik Torsteinbø lyckades
överlista William Eskelinen.
Enda glädjeämnet i maj blev 4-0 mot AFC Eskilstuna. Gästerna kom, som sig bör, till Årsta
med ett brokigt manskap som inte beredde
de grönvita några större bekymmer. Rômulo
gjorde 1-0, Musa ordnade straffen som Khalili förvaltade, Rômulo utökade till 3-0 och
Leo Bengtsson avslutade ett mönsteranfall
där Khalili och Rômulo lattjat fram 4-0-bollen. Men även denna vinst följdes av två raka
nederlag. Ett lite mer A-betonat BP bortavann
rättvist med 3-1, även om 2-2 var nära efter
Khalilis straffreducering. Och även till Norrköping kom Hammarby med ett ungt manskap, där ett av få undantag var provspelande
österrikiske vänsterbacken Mattias Pavic. HIF
stod emot bra i en halvlek, men Markström
fick släppa in tre mål i den andra.
Säsongens höjdpunkt blev bortamatchen
mot ÖSK. Närkingarna mönstrade visserligen ett ungt lag, men Bajens gäng var än mer
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orutinerat. U17-tränaren Fredrik Samuelsson tog hand om huvudansvaret; naturligt
då det var denna årskull som representerade
klubben på Behrn Arena. Där blev Victor
Waldenberger Svedin tvåmålsskytt i första
halvlek som slutade 2-0 i Hammarbys favör,
medan Noa Williams upprepade bedriften
efter paus. Och då även Lucas Cedermark
och Oliver Frost Jovanovic hittade rätt, medan Edrisa Bojang och Marcus Nordvall höll
nollan i varsin halvlek, skrevs segersiffrorna
till tennisaktiga 6-0.
Bajen ledde med såväl 1-0 som 2-1 i måstematchen mot DIF, i kraft av Batans avslut
och Khalilis frispark, men antagonisten
vände ändå och vann med 2-3. Publiken på
Årsta fick här se ännu en gästande vänsterback, IFK Haninges Benjamin Özcan. Till
bortamötet med GIF Sundsvall var det U19tränaren Klebér Saarenpää som hade hand
om HIF-laget. Naturligt, då truppen byggde
på U19-spelare. ”Giffarna” startade med nio
A-spelare och gick ifrån till 2-0, men efter
Mitanders reducering var Bajen nära poäng.
Den hade behövts, för i den näst sista omgången innebar en förlust med hela 0-5 på
Tunavallen att den redan mest teoretiska
chansen till A-slutspel var borta.
Efter bottennappet mot AFC avslutades
åtminstone säsongen i dur. BP snuvades på
seriesegern, när Hammarby vann med 2-1.
Bengtsson nätade innan paus, och i andra
halvlek blev sommarvärvade Rebin Asaad
matchvinnare i sitt första matchframträdande för klubben, medan återvändande
Benny Lekströms insatser mellan stolparna
också var avgörande. Och det blev alltså den
sista U21-matchen 2017, då Bajen avböjde
medverkan i B-slutspelet. Dock genomfördes, för att hålla igång truppen, en B-lagsbetonad match mot AIK på Tele2 Arena i
oktober.
Mattias Jansson

Damlaget
Lyckad allsvensk comeback
son. Två spelare gjorde comeback från collegefotboll i USA, Julia Ekholm (i laget så sent
som sommaren 2016) och Ellen Gibson, som
i år gjorde sin femtonde säsong i Hammarbytröjan. Från IK Sirius värvades en ny förstemålvakt, i form av Emma Holmgren och från
egna led lyftes målvaktstalangen Ida Karlsson
in i hetluften. Utöver det värvades en rad unga
talanger, eller oslipade diamanter, från diverse
division ett- eller Elitettanklubbar. Dessa var
Alma Nygren från P18 IK på Gotland, Astrid
Larsson från Älta IF, Kajsa Sund från Rimbo
IF samt Klara Folkesson från Jitex BK i Mölndal, Göteborg.

Ledarstaben
Ledarstaben var så gott som intakt från 2016,
frånsett att Christoffer Cylvén ersatte Tobias
Karlsson som målvaktstränare.

Försäsongen
Försäsongen inleddes på Stadshagens IP med
en 2-0-vinst mot IK Uppsala (Elitettan, tidigare IK Sirius), där Julia Zigiotti Olme satte
säsongens första mål och nyförvärvet Kajsa
Sund presenterade sig direkt med säsongens
andra mål. Matchen följdes upp av en 1-0-förlust borta mot Örebro (Damallsvenskan),
och ett mållöst möte borta på Åland, mot
Åland United (finska ligan). Därefter hittade man tillbaka till vinnarspåret då seriekollegan Kvarnsveden besegrades i Borlänge
med 1-0, efter nytt mål av nyförvärvet Kajsa
Sund. Sedan kom säsongens första kalldusch
då topptippade Eskilstuna enkelt avfärdade

Spelartruppen
Efter det allsvenska återtåget, där damlaget
slutade på en andraplats bakom IF Limhamn
Bunkeflo i Elitettan 2016, genomgick spelartruppen stora förändringar. Tio spelare lämnade och tio nya spelare anslöt. Från Eskilstuna United hämtades den profilstarka Elena
Sadiku, med bland annat SM-guld 2011 med
Ldb FC Malmö (numera FC Rosengård), och
från KIF Örebro värvades Sejde Abrahams-

Söderbönorna med en klar 4-0-vinst hemma
på Tunavallen. Efter det återstod tre träningsmatcher, varav dubbla derbyn, mot seriekollegan Djurgården och Elitettan-hemmahörande
AIK. Tillbaka på Stadshagen studsade laget
tillbaka med besked och avfärdade blåränderna med klara 3-1, efter mål av Julia Zigiotti Olme, Filippa Angeldahl samt ett självmål.
Den välspelade matchen följdes tyvärr upp
av 2-1-förlust på Skytteholm, där Bajens mål
gjordes av Therése Boström. Säsongens genrep
blev en rätt misslyckad och fulspelad match i
Västerås, mot Elitettan-nykomlingarna BK30,
som Hammarby ändå lyckades vinna med 3-2
(Hammarby ledde med 3-0) efter två mål av
Julia Zigiotti Olme och ett av Olga Ekblom.
Damallsvenska vårsäsongen
17 april, Eskilstuna United DFF-HIF 1-0 Match-

läggningen blev en obarmhärtig historia för
nykomlingarna Hammarby, då fem tippade
topplag väntade i de fem inledande omgångarna. I premiären borta mot Eskilstuna United stod laget för en solid försvarsinsats men
en sällsynt målvaktstabbe av Emma Holmgren, i den 50:e minuten, bäddade för en sur
1-0-förlust i premiären.
22 april, HIF-Linköpings FC 1-3 Hemmapremiären spelades av olika anledningar på Nya

Foto: Michael Erichsen

Säsongen 2017 var Hammarbys damlag
tillbaka i Damallsvenskan, efter en ettårig sejour i Elitettan. Många tippade
laget att åka ur igen men Söderbönorna
överbevisade de flesta, och lyckades nå
en imponerande sjundeplacering – den
bästa sedan 2006 – med 27 inspelade
poäng. Framförallt en stark höst låg
bakom en väldigt lyckad säsong för
damlaget som avslutade med sex raka
matcher utan förlust (sju om man räknar med Svenska cupen) och bland annat lyckades plocka poäng av seriens
topp-tre.
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siffrorna skrevs till 0-2, efter två mål i matchens andra halvlek. Som om det inte var nog
slet dessutom Elena Sadiku av korsbandet på
nytt, och tvinga-des avsluta säsongen alltför
tidigt.
25 juni, Kvarnsvedens IK-HIF 3-3 Dagen ef-

ter midsommardagen var det dags för en ny
3-0-ledning att förvandlas till 3-3, dessvärre var det denna gång de grönvita som tappade greppet om ledningen. Bajen inledde
matchen med att nicka in sina tre första hörnor, vilket innebar tre måls ledning redan
efter 22 minuter. Hörnorna nickades in av
Alexandra Lindberg, Olga Ekblom och Julia Zigiotti Olme. Därefter bäddade några
dyrköpta misstag, i kombi-nation med en av
världens bästa forwards i Tabita Chawinga
(överlägsen skytteligavin-nare på 26 mål),
för att det bara blev ett kryss med hem från
Borlänge.
29 juni, HIF-Vittsjö GIK 2-0 Vårsäsongens sista
omgång spelades hemma mot Vittsjö, och det
blev en överraskande lätt resa in i semestern,
då Bajen kunde spela ut hela sitt anfallsregister, medan Vittsjö sällan lade några fingrar
emellan. Olga Ekblom inledde målskyttet,
på ännu en hörna, innan Julia Zigiotti Olme
punkterade matchen med kvarten kvar.

Söderstadion (Tele2 Arena), mot regerande
mästarna Linköping. Bortalaget hade god
kontroll matchen igenom och Söderbönorna
fick stundtals väldigt korta stunder med bollen. Slutsiffrorna skrevs till 1-3, efter att Julia
Zigiotti Olme forcerat in en hörnretur.

blytunga guldfavoriterna FC Rosengård. Segermålet gjordes redan i den 14:e matchminuten, av Julia Zigiotti Olme efter fint förarbete
av Anna Oscarsson. Efter det stod laget för en
felfri försvarsinsats och kunde säkra säsongens
första seger.

28 april, KIF Örebro DFF-HIF 2-2 Säsongens

20 maj, Kristianstads DFF-HIF 0-0 Säsongens

första poäng bärgades på borta-plan, då laget
gästade Örebro och Behrn Arena. Krysset såg
dock länge ut att bli en vinst, då Alexandra
Lindberg gav Bajen ledningen redan efter fyra
minuter, på en fin volley på hörna, och Filippa
Angeldahl ökat på till 0-2, efter ett fint distansskott i den 55:e minuten. Ett av Damallsvenskans utropstecken 2017, som senare blev
belönad med en plats i den svenska EM-truppen, ville dock annorlunda; Julia Spetsmark
stod för två väldigt fina fot-bollsmål när hon
distanssköt in både 1-2, i den 75:e minuten,
och 2-2 i den 90:e minuten.

andra kryss kom mot ett annat Skånelag, då
Hammarby gästade Kristianstad och Vilans
IP. Matchen spelades på en tung och långsam
gräsmatta, och Hammarby kunde säkra en
viktig bortapoäng efter en ny bra försvarsinsats.
25 maj, HIF-IF Limhamn Bunkeflo 1-2 Tredje

7 maj, HIF-Piteå IF DFF 0-1 Det fina krysset i

inne i juni stod laget för en imponerande upphämtning, då man borta mot Kopparbergs/
Göteborgs FC låg under med 3-0 i halvtid –
trots ett relativt stort spelövertag – och lyckades gå ikapp till 3-3. Må-len gjordes i tur och
ordning av Filippa Angeldahl, Elena Sadiku
och Julia Zigiotti Olme.

Örebro följdes dessvärre upp med en betydligt
svagare insats, då Piteå IF DFF gästade i den
första hemma-matchen på Zinkensdamm.
Bajen bjöd på alldeles för många hörnor, mot
ett erkänt huvudstarkt motstånd, vilket också
blev lagets fall då Piteå nickade in en hörnretur i den 24:e minuten. Matchen slutade 0-1
och var lagets tredje förlust.
14 maj, HIF-FC Rosengård 1-0 I seriens femte

omgång stod damerna för vad många skulle
kalla Damallsvenskans största skräll på tio
år, då man lyckades slå mesta mästarna och
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gången gillt med skånskt motstånd betydde
dessvärre en ny bock i förlustkolumnen, då
LB07 besegrade damerna med 2-1 på ”Zinken”. Insatsen var en besvikelse och tillhör en
av säsongens svagare prestationer.
4 juni, Kopparbergs/Göteborg FC-HIF 3-3 Väl

18 juni, HIF-Djurgårdens IF FF 0-2 Soligt varmt

väder och storpublik bäddade för en riktig
folkfest på Zinken men Söder-bönorna fick
aldrig riktigt igång maskineriet och Järnkaminerna fick tyvärr en alltför enkel resa till
att ta revansch på försäsongens förlust. Slut-
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Segern, som var lagets blott andra för säsongen, gjorde att man slutade vårsäsongen
på en tiondeplats, det vill säga på rätt sida om
nedflyttningsstrecket, med just tio poäng inspelade – vilket också var målet inför seriens
inledande elva omgångar. Efter detta väntade
ett sju veckor långt uppehåll, på grund av EMslutspel i Nederländerna, vilket gav laget rejält
med semester men också ett mycket lyckat
uppstartsläger i Åmål, där en mållös träningsmatch mot Elitettanlaget Mallbackens
IF inräknades. Innan återstarten av Damallsvenskan hann laget också med att träningsmatcha mot serieledarna Linköping FC, där
det blev en snöplig 1-0-förlust efter en stark
prestation.
Under sommaruppehållet skedde även en
del förändringar i spelartruppen, då Anna
Oscarsson värvades av just serieledarna Linköping. In kom istället den amerikanska forwarden Murielle Tiernan samt ytterbacken
Maja Göthberg, på lån från Kopparbergs/
Göteborgs FC.
Damallsvenska höstsäsongen
18 aug, IF Limhamn Bunkeflo-HIF 1-1 I omstar-

ten av Damallsvenskan såg A-laget länge ut
att gå mot en revansch från vårens nykomlingsmöte. Nyförvärvet Murielle Tiernan presenterade sig direkt genom att nicka in hörna
precis innan halvtidsvilan. Hammarby var det
klart bättre laget men en olycklig omställning
i matchens slutskede gjorde att lagen fick dela
på poängen.

23 aug, HIF-Kopparbergs/Göteborg FC 0-0 Om

1 okt, HIF-Eskilstuna United DFF 1-0 Hem-

vårens möte på Valhalla IP var en färgsprakande tillställning, med sex gjorda mål, så var
mötet på ”Zinken” desto tröttare. En oväntat
avslagen match, där viktiga poäng i bottenstriden stod på spel, mellan två passiva lag gjorde
att resultattavlan förblev orörd matchen igenom.

mamötet med tabelltrean Eskilstuna skulle
bli startskottet på en väldigt lyckad avslutning
för Bajens damlag. Efter ännu en solid försvarsinsats kunde man knipa alla tre poängen
genom nytt mål av Julia Zigiotti Olme, i den
81:a minuten. Välbehövliga poäng i en bottenstrid som blivit allt tajtare och som hade inte
mindre än sex lag indragna i striden för nytt
kontrakt.

30 aug, Djurgårdens IF FF-HIF 1-0 Söderbö-

norna hade revansch att utkräva efter derbyförlusten tidigare under sommaren, och även
om denna match var bättre genomförd, så
räckte laget inte till den här gången heller. En
sur 1-0-förlust, där målet kom i den 70:e minuten, gör att två derbyförluster blev en tydlig
plump i damernas årsprotokoll.
9 sep, HIF-Kvarnsvedens IK 2-1 Väl inne i sep-

tember väntade ett väldigt viktigt bottenmöte
mot Kvarnsveden, hemma på ”Zinken”. Bajen
lyckades vända 0-1-underläge till 2-1-vinst i
matchens slutskede. Målen gjordes av Alexandra Lindberg och inhopparen Astrid Larsson,
och gav laget tre mycket viktiga poäng.
24 sep, Piteå IF DFF-HIF 2-0 Piteå visade sig

vara svårslagna även denna gång, och kunde
ganska enkelt avfärda Söderbönorna med två
mål mot noll. Piteå är det enda lag i serien som
lyckats nolla Hammarby i antal skapade målchanser, och det i bägge matcherna. Norrbottningarna är dessutom det enda lag, tillsammans med Djurgården, som Bajen inte lyckats
göra mål på under Damallsvenskans seriespel.
27 sep, Svenska cupen: Tyresö FF-HIF 0-4 Inför

säsongen förändrades upplägget för Svenska
cupen för damer. Lag i Allsvenskan gick
in först i omgång tre, och därefter följer ett
gruppspel precis som på herrsidan. Det innebar att det räckte för Bajen att slå Tyresö FF
(Div 1) för att nå 2018 års gruppspel. Matchen
slutade 4-0 till grönvitt efter mål av Murielle
Tiernan, Olga Ekblom, Helén Eke och Julia
Zigiotti.

8 okt, Linköpings FC-HIF 2-2 Stärkta av segern

mot Eskilstuna styrde damerna vidare mot
Östergötland, och denna gång fick man – till
skillnad från sommarens träningsmatch –
bättre utdelning för en väl genomförd match.
Linköping tog ledningen två gånger om men
Bajen vägrade att ge sig, och i bägge halvlekarnas avslutning forcerades kvitteringarna
in. Frida Sjöberg satte ett skott i krysset, på
sista sparken innan halvtidsvilan, och i den
93:e minuten avslutade inhopparen Alma
Nygren en perfekt omställning, vilket var det
sista som hände i matchen. En mycket viktig
poäng, som gav lite luft till nedflyttningsstrecket.
14 okt, HIF-KIF Örebro DFF 6-1 Topptippade

KIF Örebro, med flera landslagsspelare i laget, var säsongens flopp och låg sist i tabellen
i stort sett hela serien. Därför var matchen på
”Zinken” minst sagt viktig i en rekordjämn
bottenstrid, men Bajen tillät aldrig matchen
att bli spännande. Redan i den sjätte matchminuten öppnade lagets skyttedrottning Julia
Zigiotti Olme målprotokollet, och efter det
rullade målen in. Efter 20 minuters spel hade
Bajen redan en tremålsledning, efter mål av
Alma Nygren och Frida Sjöberg. Det skulle
bli ytterligare tre mål, i denna utskåpning, av
Alma Nygren igen, Filippa Angeldahl och lagkapten Olga Ekblom.
28 okt, Vittsjö GIK-HIF 0-0 Säsongens åttonde

gräsplan i Vittsjö. Två bra målvakter, inte
minst Emma Holmgren i Hammarbymålet,
låg bakom ett mållöst resultat, och Bajen var
därmed obesegrade i fyra raka matcher i Damallsvenskan.
5 nov, HIF-Kristianstads DFF 1-1 På grund av is-

läggning för den stundande bandysäsongen på
”Zinken”, så fick den sista hemmamatchen för
damerna spelas på Grimsta IP. Nytt skånskt
motstånd innebar nytt kryss. Nio oavgjorda
matcher är flest i serien, och Bajen förlängde
sin förlustfria svit till fem matcher. Kristianstad tog ledningen strax innan halvtidsvilan,
och nio minuter in i andra halvlek satte Julia
Zigiotti Olme sitt åttonde mål för säsongen.
Målet kom på hörna, vilket innebar att Bajen
blev seriens bästa hörnlag med elva mål.
12 nov, FC Rosengård-HIF 0-1 För storfavori-

terna var guldet förlorat sedan länge, och man
låg dessutom pyrt till i Champions League,
så Rosengård ställde upp med en väldigt reservbetonad startelva i säsongens sista match.
Bajen tackade och tog emot och lyckades slå
mesta mästarna ännu en gång. Vinstmålet
kom tidigt, precis som i vårens möte, då Kajsa
Sund höll sig framme för första gången i seriespel i år. Därmed var Bajen det enda laget i serien som lyckades slå Rosengård på bortaplan.
I och med det blev resultatraden sex vunna,
nio oavgjorda och sju förluster. Laget gjorde
27 mål och släppte in 26. Endast topp-fyra
var mer svårslagna och släppte in färre mål.
Emma Holmgren höll nollan sju gånger, vilket placerade henne först i målvaktsligan på
83 procent. Filippa Angeldahl blev dessutom
utsedd till årets mest värdefulla spelare på Fotbollsgalan den 20 november, där hon även var
nominerad till årets genombrott.
Olof Unogård,
Sportchef och huvudtränare för damlaget

kryss inkasserades på en regntung och lerig

Hammarby Futsal
En växande sport
Vintern 2016/2017 var andra året med futsal inom Hammarby IF FF. Vi hade fem lag i seriespel och vi var representerade i samtliga futsalserier i Stockholm, förutom damserien.
• Ett Herrlag
• Ett U-lag
• Två pojklag
• Ett flicklag

Div. 1 Södra Svealand
Stockholms Futsalliga
Pojkserien
Flickserien

Ungdomslagen gjorde bra ifrån sig och spelade många fina matcher och fick topplaceringar i serierna. Även herrlaget stod för en
jättesuccé. Laget spelade i Div 1 Södra Svealand, med en trupp
som var sammansatt av flera före detta A-lagsspelare i fotboll tillsammans med etablerade futsalspelare.

Syftet med herrsatsningen är att lyfta sporten futsal inom Hammarby, i Stockholm och i Sverige.
Och som det lyfte redan år ett, storpublik i premiären och serieseger vilket gav en plats i kvalet till Sverige högsta liga SFL. Efter
två kvalmatcher mot Söder Futsal så stod det klart att Hammarby
representeras i högsta ligan säsongen 2017/2018.
Starten på säsongen 2017/2018
Futsalen växer i Stockholm och inför 2017/2018 har distriktsförbundet skapat sex stycken ungdomsserier; F12, P12, F14, P14,
F16 och P16. Hammarby är representerat i samtliga. Herrlaget
har startat serien fint, höjdpunkten än så länge har varit derbyt
mot Djurgården IF som spelades inför ett fullsatt Eriksdalshallen
(1 792 åskådare).
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Årsmötet 2017

AB-styrelsen om den finner åtgärden berättigad.
Sammanfattningsvis har vi idag en fungerande modell för styrelsearbetet, som vi bör behålla.

Styrelsens förslag, motioner och beslut

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Motion nr. 1
Inga byten efter 90 minuter!
Att en fotbollsmatch spelas i 90 minuter är alla överens om,
liksom att tillägg sker pga. spelavbrott för skadade eller annan
händelse är OK. Men att byta ut spelare på tilläggstid har gått
till överdrift och är ett nästan komiskt inslag i en del matcher.
Därför borde rätten att byta ut spelare efter 90 minuter tas bort.
Med hänvisningar till ovanstående förslås:
Att Hammarby Fotboll får i uppdrag att hos Svenska Fotbollsförbundets tävlingskommitté begära en regeländring som förbjuder utbyte av spelare efter 90 minuter.
Jan Aspefjord
Styrelsens yttrande
Motionärens förslag att förbjuda att spelare byts ut efter 90
spelade minuter får till följd att inga skadade spelare kan bytas
ut under tilläggstiden, vilket styrelsen anser vore helt fel.
Därutöver bör noteras att Spelregler Fotboll (Laws of the
Game), som är bindande för alla medlemsförbund, endast kan
ändras av FIFA-organet ”International Football Association
Board” (IFAB), varför Svenska Fotbollförbundet - som också
framgår av 3 § SvFF:s stadgar - inte kan ändra spelreglerna.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.
Årsmötets beslut
Styrelsens förslag antogs av årsmötet.
Motion 2
Nej till dubbla stolar!
Vid årsmötet 2016 tog undertecknad upp att vi i Hammarby
hade samma ordförande i såväl Hammarby IF Fotbollsföreningen som i Hammarby Fotboll AB dvs Bolaget.
Det är ingen bra situation att personer sitter på dubbla stolar.
Det innebär också en jäv-situation.
Med hänvisningar till ovanstående förslås:
Att Hammarby IF Fotbollsföreningen som huvudägare i bolaget
arbetar för att dess ordförande inte blir ordförande i bolaget.
Jan Aspefjord
Styrelsens yttrande
Det är styrelsen i Hammarby IF FF som äger frågan att utse ordförande och tre ledamöter i Hammarby Fotboll AB:s styrelse.
Principen om samma eller olika ordföranden i respektive styrelse har nogsamt diskuterats i föreningsstyrelsen inför ordförandevalet i aktiebolaget de tre senaste åren. Varje gång har
styrelsen i enighet landat i att det är en stor fördel för både förening och aktiebolag med en gemensam ordförande, framför
allt för att det är mycket enklare att arbeta tillsammans för ett
Hammarby Fotboll, speciellt vad avser informationsutbyte styrelserna emellan samt talangutvecklingen.
De tre senaste årens sportsliga och ekonomiska utveckling i båda
förening och aktiebolag har visat att modellen är framgångsrik.
Ingenting hindrar dock föreningsstyrelsen att utse annan person
än ordföranden som styrelseledamot i aktiebolaget i framtiden,
om den bedömer en sådan lösning vara mer ändamålsenlig.
Föreningsstyrelsen kan också när som helst byta ut både ordförande och övriga ledamöter, som sitter på föreningens mandat, i
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Årsmötets beslut
Styrelsens förslag antogs av årsmötet.
- Motionären Jan Aspefjord reserverade sig mot beslutet.
Motion 3
Fotboll spelas på gräs!
Sen flytten till den nya arenan spelar inte Hammarby IF längre på
riktigt gräs. Möjligheten att klämma in så många Kent-konserter
och UFC-galor det bara går mellan matcherna prioriterades av
arenans ägare. Borta är lerfläckar, och gräsdoft. Hej knäskador
och närkampsfri fotboll. En helt klart trist utveckling.
Konstgräs är jättebra för att ge ungdomslag tillgång till bra planer året om, men när Sveriges största publiklag spelar hemmamatch är inte något annat än en riktig plan acceptabelt. I takt
med att olika hybridlösningar utvecklas mer och mer bör just
denna riktiga plan kunna vara kompatibel med alla övriga arrangemang som kläms in på arenan.
Jag yrkar därför på att Hammarby Fotboll aktivt ska jobba för att
så omgående det är möjligt få till en lösning med en natur- alt.
hybridgräsmatta på vår arena.
Valter Jarborg Brenner
Styrelsens yttrande
Kortsiktigt finns inga förutsättningar att byta ut underlaget på
Tele2 Arena. Eftersom Hammarby Fotboll AB, där Hammarby IF
Fotbollförening bedriver sin elitfotboll, är hyresgäst på arenan
handlar det i första hand om ett beslut som ska tas utanför vår
verksamhet. Tele2 Arena är ett stort företag där många verksamheter ska tas hänsyn till.
Dessutom är de praktiska förutsättningarna oklara i nuläget.
Dock är styrelsen i Hammarby IF Fotbollförening enig i sin åsikt
att det ideala hade varit om vår elitverksamhets matcher hade
kunnat arrangeras på en modern arena som också har hybrideller naturgräs.
Hammarby IF Fotbollförening ska genom Hammarby Fotboll AB
i ett långsiktigt perspektiv se över de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för ett hybridgräs på Tele 2 Arena.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.
Årsmötets beslut
Motionärens förslag antogs av årsmötet.
Motion 4
Signal innan andra halvlek!
Under många år har jag varit aktiv i klacken, oavsett sport. Fotbollen är dock nummer ett för mig och jag har för närvarande säsongsplåt på kortsidan. Problemet jag har upplevt under många
säsonger sträcker sig dock utanför kortsidans gränser, och till
och med utanför fotbollens gränser. Senast på Bajenkvällen, då
jag kände att någonting borde göras åt saken.
Under flera säsonger har jag upplevt ett problem att många människor, omedvetet, missar både Just idag är jag stark och inledningen av andra halvlek. Ofta för att man står bakom sektionen (läs:
tar en bira i baren) och inte observerar att matchen är igång eller
har börjat. Under Bajenkvällen var det nästan lika mycket människor bakom läktaren som på läktaren när perioderna drog igång,
varav jag var en av dem – dock som sagt omedvetet.
Ett väldigt enkelt och kostnadsfritt sätt att åtgärda det proble-
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met är att utnyttja de hundratals skärmar som finns på Nya Söderstadion. Hur ser möjligheterna ut att signalera för människor
när det är t.ex. 5 minuter, 2 minuter eller bara sekunder kvar till
matchstart? Jag är övertygad om att det hade gjort stor skillnad.
Möjligheten att stanna kvar och dricka upp sin bira finns givetvis, men i så fall är det medvetet. De som vill lägga fokus på att
stötta Hammarby kommer att kunna göra det samma sekund
som matchen startar.
Petter Lundqvist
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är bra att
höja medvetenheten om match- och andra halvleksstarten. Om
det görs bäst via digitala skärmar i arenarummet eller via andra
lösningar lämnar vi till ansvariga inom Hammarby att utreda.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.
Årsmötets beslut
Motionärens förslag antogs av årsmötet.
Motion 5
Utformning av läktarna på Tele2 Arena.
Utformningen av de olika läktarna på Nya Söderstadion/Tele2
Arena engagerar många, vilket inte är så konstigt. Arenan är den
i särklass viktigaste träffpunkten för över 20 000 människor
som regelbundet följer Hammarbys A-lag i herrfotboll.
I enlighet med ett önskemål från många supportrar har Hammarby Fotboll AB nu tagit ett inriktningsbeslut om att utöka
norra kortsidans ståplats (”kortsidesklacken”) till att från 2018
också omfatta det övre etaget där det nu är sittplatser. Detta i
förhoppningen att förbättra stämningen på arenan. I kommunikationen kring beslutet har Hammarby Fotboll förklarat att detta
kommer att innebära att de ståplatser som nu finns på arenans
västra långsida försvinner och ersätts med sittplatser.
För oss som valt att stå på långsida blir det en allvarlig försämring om de uttalade ståplatserna försvinner. En uppfattning som
undertecknarna av denna motion inte är ensamma om – vilket
inte minst den namninsamling som drogs i gång vid avslutningsmatchen 2016 visade. På kort tid hade drygt 1 000 personer
skrivit under uppropet om att bevara ståplatserna på långsida.
Förutom det negativa att de som trivs på långsidans ståplats
berövas sin läktare anser vi att ståplats på långsida är en viktig
faktor för den atmosfär som finns vid klubbens matcher. Uppenbarligen har Hammarby Fotboll genom oss som går på matcherna lyckats skapa en miljö som gör att många lockas att se
laget, trots att det inte är anmärkningsvärt framgångsrikt. Vi är
övertygade om att möjligheten att ta med bekanta på Hammarbymatch och se den tillsammans från långsidan är en viktig del
i den betydande publikökning vi upplevt sen flytten till den nya
arenan. Överlag är ståplatser väldigt funktionella när det gäller
publikrekrytering eftersom man där kan se en match tillsammans utan att tvingas till ett gemensamt biljettinköp.
Ståplatser skapar en viss atmosfär som är betydligt svårare att
få fram där folk sitter eller står på numrerade platser. Därför
anser vi att det är positivt om antalet ståplatser på norra kortsidan utökas, samtidigt finns ingen anledning till att det ska ske
på bekostnad av långsidans ståplatser. Går inriktningsbeslutet
igenom, kommer det dessutom sammanlagt bli färre ståplatser
än i dag – något som knappast kan gynna stämningen.
Vi förordar därför att Hammarby IF FF verkar för att antalet ståplatser blir fler, inte färre, och att det ska finnas tre ståplatsområden vid A-lagets matcher; norra nedre kortsida, norra övre
kortsida och att den befintliga ståplatsen på västra långsidan
behålls.

Vårt förslag till årsmötet att ta ställning till är:
Att föreningen verkar för att ha tre ståplatssektioner vid A-lagets hemmamatcher på Nya Söderstadion/ Tele2 Arena: kortsida norra nedre, kortsida norra övre och befintliga ståplatser
på västra långsidan.
Motionen inlämnad av följande personer (bokstavsordning):
Filip Allansson, Sara Axeblad, Rolf Axner, Wictoria Bernäng,
Kajsa Birgersson, Robert Blom, Bim Börjesson, Marie Börjesson, Per-Lennart Börjesson, Sandra Cassel, Jonas Finnman,
Sven Fridén, Gustav Gelin, Pia Granath, Magnus Hagström,
Thomas Hammarström, Ewelina Helmer, Romina Henritizi,
Daniel Hommrich, Anders Jahn, Linnéa Jahn, Tony Johansson,
Johan Järver, Jonnie Karlsson, Katarina Kuick, Sebastian Kuijpens, Dennis Lamberg, Mattias Lokander, Adam Martini, Peder Norin, Kalle Nässen, Micael Oscarsson, Magnus Peterson,
Ebba Radinger, Ove Radinger, Alexander Rickmer, Carl-Michael
Sahlberg, Björn Schylström Ludvig Skalme, Anna Sunström,
Marie-Louise Sörlin, Malin Tengman, Mats Wahlgren, Christina
Wilhelmsson, Michal Wolski, Magnus Hagström.
Styrelsens yttrande
Ett omfattande arbetet har skett i HFAB:s regi under 2016, för
att utveckla en lösning som kan tillmötesgå önskemål från olika
supportergrupper. I den föreslagna lösningen, som nu är under
utredning, ska den sektion på västra långsidan som idag fungerar som långsidesklack istället ställas om till en onumrerad
sektion. Där finnas stolar, men det ska vara tydligt att publiken i
stor utsträckning kommer att stå upp under match. Supportrar
på denna sektion ska kunna gruppera sig som de vill match för
match. Detta innebär att man t.ex. ska kunna ta med nya kompisar på match.
Styrelsen har stor förståelse för de reaktioner som uppstått
som resultat av höstens inriktningsbeslut i Hammarby Fotboll
AB. Frågan kring ståplatssektionernas placering är komplicerad
och viktig både för supportrar och klubben.
Den utredning som nu pågår ska visa huruvida det överhuvudtaget är möjligt att göra om det övre norra etaget till ståplats.
Fokus i denna utredning är på publikflöden, säkerhet och publikservice. Det finns en mängd utmaningar som behöver lösas.
Då den föreslagna lösningen kommer att innebära mer personal
och eventuellt också ombyggnationer på arenan, så finns det
också en kostnadsbild att ta hänsyn till.
Styrelsens förslag till beslut är att avslå motionen som sådan.
Styrelsen uppdrar dock till Hammarby Fotboll AB att specifikt
utreda möjligheten att ha tre ståplatssektioner enligt motionen.
Utifrån parametrar som atmosfär, publiktillväxt, ekonomi, säkerhet och publikservice tar sedan styrelserna i HIF FF och HFAB
beslut.
Detta beslut kommer att tas när utredningen angående möjligheten att ställa om den övre norra läktaren är genomförd.
Målsättningen är att detta arbete ska vara slutfört till den 20
augusti 2017.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås som sådan,
men att årsmötet fattar beslut om att utredning om tre ståplatssektioner genomförs.
Årsmötets beslut
Beslutades efter försöksvotering att bifalla motionen, innebär
att styrelsen skall verka för att tre ståplatssektioner genomförs.
Motion nr. 6
Långsida vs kortsida - var ska klacken stå!?!
Då det fortfarande är väldigt oenighet bland supportrar, trots
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beslut och diverse utredningar om huruvida klacken ska stå på
lång- eller kortsida, vill vi härmed erbjuda ett alternativ: att man
låter klackplatserna vara på kortsida och sen gå ut genom kurvorna på vardera sida till långsidorna där dem stannar på vardera sida i längd med att det blir lika många klackplatser som
det är tänkt ska finnas.
På så sätt skapar man en klack som sitter ihop, vilket bör generera mer eller lika mycket tryck vid gemensamma ramsor som
tvåplanslösningen.
Det ser också tills att långsida finns kvar i de yttersta delarna av
de så kallade kurvorna så att den unika historian och kulturarvet
av att vara den enda klacken i Sverige som finns på långsida. Mig
veterligen blir vi den enda klacken i Sverige som har en s.k. Curva
också då?! Kör vi på bara kortsida är vi inte unika direkt i varje fall.
Det skulle också underlätta logistik med utrymningsvägar och i
biljettsystem m.m.
Med hänvisning till det anförda hemställs:
Att Hammarby tar detta förslag i beaktning för utredning, samt

kallar företrädare för både långsida och kortsida för att se om
prestige kan släppas och eventuell förståelse för att göra båda
sidor lite nöjda kan ges.
Sébastien Gustin
Styrelsens yttrande:
Som vi avhandlat i motion 5 har ett omfattande arbete genomförts kring placeringen av ståplatssektionerna. Denna lösning
har diskuterats och blev inte rekommenderad av utredningsgruppen. Föreningen upplever att det finns mer attraktiva lösningar som vi vill arbeta för i dagsläget, i enlighet med yttrandet
till motion 5.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.
Årsmötets beslut
Styrelsens förslag antogs av årsmötet.

Publikstatistik och utmärkelser 2017
Hammarbys herrfotboll hade ännu ett bra publikår och håller
positionen som Nordens ledande publiklag. En liten minskning
från föregående år skedde men hemmasnittet landade ändå på
imponerande 22 137 (försämring med 748 åskådare i snitt).
Topparna var premiären (30 671 mot Kalmar) och de båda derbyna (29 307 mot Djurgården och 29 306 mot AIK). Detta år
noterades tre publiksiffror under 20 000 vilket var lika många
som året innan. Den lägsta hemmasiffran för året kom mot Sirius i slutet av säsongen då 17 403 gick genom spärrarna.

Ovve Anderssons Ledarpris delades ut för femte gången. Ovve arbetade
många år inom Hammarbys organisation och skapade 2013 ett pris vars
syfte är att belöna en ledare som står för ett föredömligt ledarskap. 2017
års pris gick till Jenny Pileus. Motiveringen:
Med ett stort hjärta och bra pedagogik.
Med en stor kunskap, respekt och positiv inställning.
Med fullt fokus på spelarnas samt sin egen utveckling, en mycket omtyckt
person, en ledare med stort L .
Kort om Ovve Andersson:
Ovve som var en stor eldsjäl lämnade oss strax innan sommaren 2016.
Han brann framför allt för att förbättra träningsförutsättningarna för
Hammarbys ungdomar och lade ner mycket tid och kraft i att få fram
konstgräsplaner i Stockholm. Därmed har han varit en huvudperson i
den utveckling Hammarby har haft på ungdomssidan där antalet aktiva
spelare mångdubblats de gångna åren. Han kände även mycket för klubbens ledare och deras stora engagemang i verksamheten.

Hammarby 22 137
Malmö FF 18 254
AIK 17 807
Djurgårdens IF 16 241
IFK Göteborg 12 299
IFK Norrköping 9 004
IF Elfsborg 7 003
Örebro SK 6 283
Kalmar FF 6 236
Östersunds FK 5 265
IK Sirius 5 174
Halmstads BK 4 480
Jönköpings Södra IF 4 301
GIF Sundsvall 4 162
AFC Eskilstuna 3 755
BK Häcken 2 996
Hammarby hade en hemmamatch i Svenska cupen under 2017, gruppspelsmötet med Varbergs BoIS den 26 februari. Den matchen lockade
6 786 till Tele2 Arena.

Eskilstuna United DFF 1 613
Piteå IF 1 215
FC Rosengård 1 050
IF Limhamn Bunkeflo 979
Linköpings FC 972
Hammarby 712
Vittsjö GIK 567
Kvarnsvedens IF 564
Djurgårdens IF 537
Kristianstads DFF 529
Kopparbergs/Göteborg FC 495
KIF Örebro 476
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Klas Ruthman är en sponsor som sedan 2009 årligen delat ut ett pris till
en spelare i Hammarby Ungdomsfotboll. Från och med i år, då flickfotbollen integrerats med HIF FF, delas priset ut till både en flick- och en
pojkspelare. Årets pris(er) gick till Tyra Müller Nord och Noa Hultén,
som båda är stora föredömen genom att vara goda lagkamrater som alltid
gör sitt bästa vid varje träning och match. Priserna delades ut i samband
med matchen Hammarby-IFK Göteborg den 20 september.

Ovve Anderssons Ledarpris

Publikliga Allsvenskan 2017

Publikliga Damallsvenskan 2017

Tyra och Noa fick Klas Ruthmans pris

Värdegrundspriser
HIF FF delar ut ett stort antal värdegrundspriser där utgångspunkten är
föreningens fem värdeord – Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, Kärleken. Samtliga barn och ledare i åldersgrupperna 2010-2012
år erhöll medalj med orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” den
23 september på Hammarbyhöjdens IP. Sammantaget handlade det om
uppemot tusen medaljer.
När det gäller spelare födda från 2009 år och uppåt utser respektive träningsgrupp ”årets värdegrundsspelare” och dessa får en pokal. I samband
med matchen mot IFK Norrköping på Tele2 Arena den 1 oktober delades
sådana pokaler ut till 106 av föreningens spelare.
När det gäller spelare från åtta år och uppåt utser respektive träningsgrupp ”årets värdegrundsspelare” och dessa får en pokal. I samband med
matchen mot IF Elfsborg på Tele2 Arena den 23 oktober delades 87 sådana pokaler ut.
Magnus Hagström
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Fakta och statistik 2017
Hammarbys A-lag (antal seriematcher inom parentes)
Målvakter: Ögmundur Kristinsson (16), Johan Wiland (14),
Benny Lekström (0), Tim Markström (0).
Backar: Birkir Már Sævarsson (29), Bjørn Paulsen (29), Mats
Solheim (27), Marcus Degerlund (21), Joseph Aidoo (12), Richard
Magyar (10), Mads Fenger (10), Oscar Krusnell (4), Stefan Batan
(3), Mario Musa (2).
Mittfältare: Arnór Smárason (29), Jiloan Hamad (25), Kennedy
Bakircioglu (21), Junior (21), Leo Bengtsson (18), Jeppe Andersen
(15), Fredrik Torsteinbø (10), Rebin Asaad (10), Johan Persson
(6), Dusan Jajic (3), Gershon Koffie (1), Olle Edlund (0), Elias
Durmaz (0).
Anfallare: Pa Amat Dibba (27), Rômulo (17), Muamer Tanković
(10), Sander Svendsen (10), Imad Khalili (5).
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.
Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2017: William
Eskelinen, Ian Smith, Lars Saetra, David Boo Wiklander, Erik
Israelsson, Philip Haglund, Alex, Isac Lidberg. Oliver Silverholt
lånades ut till Varbergs BoIS innan säsongen.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen
kontrakterades de nya spelarna Bjørn Paulsen (från Esbjerg fB),
Mads Fenger (från Randers FC, spelklar till sommaren), SergeJunior Martinsson Ngouali (från BP), Gershon Koffie (från New
England Revolution som han sedan lånades ut till), Elias Durmaz
(från BK Forward) och Jiloan Hamad (från 1899 Hoffenheim).
Kroaten Mario Musa togs in på lån.
Under sommarens öppna transferfönster anslöt Oscar Krusnell
från Sunderland, Jeppe Andersen från Esbjerg fB, Rebin Asaad
från Halmstads BK, Muamer Tanković från AZ Alkmaar och
Sander Svendsen från Molde FK.
Tränare: Jakob Michelsen
Sportchef: Jesper Jansson
Assisterande tränare: Pablo Piñones-Arce, Stefan Billborn
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Medicinskt ansvarig: Mikael Klotz
Sjukgymnast: Linda Eisersjö
Medicinsk massageterapeut: Andreas Gavelius
Scoutingansvarig: Mikael Hjelmberg
Sjukgymnast: Linda Eisersjö
Fystränare: Jimmy Lidberg

Foto: Andreas L Eriksson

Under säsongen lämnade flera spelare klubben vid det öppna
transferfönstret: Målvakten Tim Markström gick till Sandvikens
IF, Richard Magyar skrev på för grönvitrandiga Greuther Fürth i
tyska andradivisionen, Joseph Aidoo fick kontrakt med belgiska

KRC Genk, Fredrik Torsteinbø återvände till Norge för spel med
Viking Stavanger, Johan Persson gick till Superettanklubben
Helsingborgs IF. Två spelare lånades ut till Superettanklubbar
under hösten: Dusan Jajic som spelade IK Frej och Imad Khalili
till BP.

Intern skytteliga
Allsvenskan
Pa Amat Dibba 8
Bjørn Paulsen 8
Sander Svendsen 6
Arnór Smárason 5
Rômulo 4
Jiloan Hamad 4
Fredrik Torsteinbø 2
Kennedy Bakircioglu 1
Serge-Junior Martinsson
Ngouali 1
Mats Solheim 1
Muamer Tankovic 1
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24 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–IF Elfsborg 2-1 (1-1)
1-0 Bjørn Paulsen (21), 1-1 Daniel Gustavsson (28), 2-1 Bjørn Paulsen
Publik: 20 420
29 juli (Stadsparksvallen)
Jönköpings Södra IF–Hammarby IF 1-0 (1-0)
1-0 Tommy Thelin (27 straff)
Publik: 5 914
6 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–BK Häcken 1-2 (0–0)
0-1 Juhani Ojala (57), 1-1 Arnór Smárason
(90), 1-2 Paulinho (90+5)
Publik: 18 474
13 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–Östersunds FK 2–2 (1-1)
1-0 Rômulo (29), 1-1 Saman Ghoddos (33),
2-1 Jiloan Hamad (79 straff), 2-2 Brwa Nouri
(90+3 straff)
Publik: 19 870

A-laget resultat
Matcher i Allsvenskan
2 april (Nya Parken)
IFK Norrköping-Hammarby IF 2–1 (2–0)
1–0 Sebastian Andersson (24), 2–0 Filip
Dagerstål (41), 2-1 Rômulo (90+1)
Publik: 14 533
9 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-Kalmar FF 1–1 (0-1)
0-1 Papa Diouf (14), 1–1 Bjørn Paulsen
(90+4)
Publik: 30 671
17 april (Friends Arena)
AIK-Hammarby 1-2 (1-1).
1-0 Nils-Eric Johansson (14), 1-1 Arnór
Smárason (18), 1-2 Pa Dibba (79).
Publik: 32 318
23 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–GIF Sundsvall 0-0
Publik: 20 557
26 april (Gamla Ullevi)
Hammarby IF-IFK Göteborg 1–1 (0-1)
0–1 Självmål (42), 1–1 Mikael Bohman (90+1)
Publik: 12 149
29 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–AFC Eskilstuna 4-0 (0–0)
1-0 Bjørn Paulsen (46), 2-0 Pa Dibba (66),
3-0 Bjørn Paulsen (78), 4-0 Arnór Smárason
(90+1)
Publik: 20 741
7 maj (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK–Hammarby IF 2–1 (1–0)
0-1 Serge-Junior Martinsson Ngouali (62), 1-1
Alhaji Gero (72), 2-1 Jamie Hopcutt (90+4)
Publik: 6 027
14 maj (Örjansvall)
Halmstads BK-Hammarby IF–GIF Sundsvall
1-2 (0–2)
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0-1 Jiloan Hamad (6), 0-2 Jiloan Hamad (11),
1-2 Kosuke Kinoshita (86)
Publik: 5 201
17 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-Malmö FF 1-1 (0-0)
1-0 Arnór Smárason (51), 1-1 Anton Tinnerholm (68)
Publik: 22 456
21 maj (Studenternas IP)
IK Sirius–Hammarby IF 1–1 (1–1)
1-0 Niklas Busch Thor (12), 1-1 Fredrik Torsteinbø (45)
Publik: 7 124
28 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Jönköpings Södra IF 2–2 (1–0)
1-0 Pa Dibba (18), 1-1 Dzenis Kozica (74), 1-2
Eric Ayuk (77), 2-2 Mats Solheim (90+1)
Publik: 20 386
4 juni (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Djurgårdens IF 3–1 (0-1)
0-1 Gustav Engvall (32), 1-1 Rômulo (58), 2-1
Rômulo (83), 3-1 Pa Dibba (90+3)
Publik: 29 307
3 juli (Bravida Arena)
BK Häcken–Hammarby IF 2–0 (1–0)
1-0 Alexander Farnerud (45), 2-0 Paulinho
(56 straff)
Publik: 4 009
8 juli (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Örebro SK 3–1 (1–0)
1-0 Fredrik Torsteinbø (40), 2-0 Pa Dibba
(49), 3-0 Pa Dibba (66), 3-1 Brendan HinesIke (83)
Publik: 20 337
17 juli (Borås Arena)
IF Elfsborg–Hammarby IF 3-0 (3-0)
1-0 Simon Lundevall (4), 2-0 Joakim Nilsson
(12), 3-0 Simon Lundevall (37)
Publik: 11 092
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21 augusti (Behrn Arena)
Örebro SK–Hammarby IF 0–3 (0–3)
0-1 Bjørn Paulsen (8), 0-2 Sander Svendsen
(56), 0-3 Pa Dibba (67)
Publik: 8 407
26 augusti (Tunavallen)
AFC Eskilstuna–Hammarby IF 0–0
Publik: 7 500
10 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–AIK 1–1 (1–1)
1-0 Pa Dibba (12), 1-1 Kristoffer Olsson (45+2)
Publik: 29 306
17 september (Malmö stadion)
Malmö FF–Hammarby IF 4-0 (1–0)
1-0 Erdal Rakip (21), 2-0 Jo Inge Berget (49),
3-0 Erdal Rakip (62), 4-0 Alexander Jeremejeff (90+4)
Publik: 18 830
20 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IFK Göteborg 2-1 (0–0)
0-1 Mix Diskerud (54), 1-1 Kennedy Bakircioglu (58), 2-1 Sander Svendsen (61)
Publik: 20 650
24 september (Tele2 Arena)
Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–1 (0–1)
0-1 Bjørn Paulsen (41), 1-1 Jonas Olsson (53)
Publik: 24 174
1 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IFK Norrköping 0–2 (0–2)
0-1 Alexander Jacobsen (7), 0-2 Gudmundur
Thórarinsson (34)
Publik: 21 337
16 oktober (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF–Hammarby IF 2–0 (0–0)
1-0 självmål (79), 2-0 Jonathan Ring (87)
Publik: 6 514
23 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IK Sirius 3–3 (2–1)
1-0 Jiloan Hamad (17), 2-0 Sander Svendsen
(22), 2-1 Shkodran Maholli (34), 2-2 Johan
Andersson (55), 2-3 Shkodran Maholli (61),
3-3 Sander Svendsen (85)
Publik: 17 403

29 oktober (Idrottsparken)
GIF Sundsvall-Hammarby 1-4 (1-1)
1-0 Carlos Moros Gracia (17), 1-1 Sander
Svendsen (42), 1-2 Sander Svendsen (52),
1-3 Bjørn Paulsen (68), 1-4 Arnór Smárason
(90+1)
Publik: 5 157
5 november (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–Halmstads BK 1–3 (1–1)
1-0 Muamer Tankovic (12), 1-1 Aboubakar
Keita (26), 1-2 Marcus Klingenberg Mathisen
(71), Tryggvi Hrafn Haraldsson (85)
Publik: 20 070

Svenska cupen 2016-17
(gruppspel gällande Svenska cupen 2016-17)
18 februari (Rosvalla IP)
Nyköpings BIS-Hammarby 2-3 (1-3)
0-1 Pa Dibba (15), 0-2 Kennedy Bakircioglu
(17), 0-3 Jiloan Hamad (38), 1-3 Dago Funes
(45+1), 2-3 Anes Ahmetovic (71)
Publik: 2 800
26 februari (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS 3-3 (2-2)
0-1 Gabriel Altmark-Vanneryr (5), 0-2 Karl
Söderström (10), 1-2 Birkir Már Sævarsson (12), 2-2 Jiloan Hamad (26), 2-3 Karl
Söderström (70) 3-3 Pa Dibba (90+4)
Publik: 6 786

5 mars (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0
Hosam Aiesh (5)
Publik: 1 516
Hammarby slutade tvåa i gruppen efter
Östersunds FK som gick vidare och vann
cupen 2017.

Svenska cupen 2017-18 omgång 2
16 augusti (Grimsta IP)
Akropolis IF-Hammarby 1-3 (1-1)
1-0 Alagie Sosseh (6), 1-1 Leo Bengtsson
(30), 1-2 Muamer Tanković (44), 1-3 Sander
Svendsen (90+2)
Publik: 3 000.

Hammarbys A-lag (dam) 2017
Hammarbys damlag (antal seriematcher inom parentes)
Målvakter: Emma Holmgren (22), Ida Karlsson (0), Patricia
Kaldoyo (0).
Backar: Cathrine Dahlström (22), Alexandra Lindberg (21), Sejde
Abrahamsson (21), Amanda Johansson (15), Helén Eke (15), Ellen
Gibson (12), Julia Ekholm (2), Marie Johansson (0).

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/huvudtränare: Olof Unogård
Assisterande tränare: Peter Andersson (lämnade uppdraget
under sommaren), Trevor Jones Biamba
Målvaktstränare: Christoffer Cylvén

Mittfältare: Madeleine Tegström (22), Filippa Angeldahl (21),
Frida Sjöberg (17), Ellen Gibson (12), Anna Oscarsson (11), Astrid
Larsson (7), Elena Sadiku (6), Klara Folkesson (4), Maja Göthberg
(0), Therése Boström (0).

Lagledare: Ida Ahlberg

Anfallare: Julia Zigiotti Olme (22), Olga Ekblom (21), Kajsa Sund
(15), Alma Nygren (11), Murielle Tiernan (8).

Läkare: Johan Leandersson, Anna Marinko

Fystränare: Olle Härdne, Jenny Nauwelaerts de Agé
Sjukgymnast: Caroline Söderström

Foto: Kenta Jönsson

Materialförvaltare: Lars Almström

Intern skytteliga
Damallsvenskan
Julia Zigiotti Olme 8
Olga Ekblom 4
Filippa Angeldahl 3
Alma Nygren 3
Alexandra Lindberg 3
Frida Sjöberg 2
Kajsa Sund 1
Elena Sadiku 1
Astrid Larsson 1
Murielle Tiernan 1
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23 augusti (Zinkensdamm)
Hammarby-Kopparbergs/Göteborg FC 0-0
Publik: 656
30 augusti (Stockholms stadion)
Djurgårdens IF-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 Hanna Lundqvist (70)
Publik: 2 074
9 september (Zinkensdamm)
Hammarby-Kvarnsvedens IK 2-1 (0-0)
0-1 Tabita Chawinga (47), 1-1 Alexandra Lindberg (81), 2-1 Astrid Larsson (85)
Publik: 482
24 september (LF Arena)
Piteå IF DFF-Hammarby 2-0 (1-0)
1-0 Elin Bragnum (27), 2-0 Felicia Karlsson (65)
Publik: 876
1 oktober (Zinkensdamm)
Hammarby-Eskilstuna United DFF 1-0 (0-0)
1-0 Julia Zigiotti (81)
Publik: 578

Damernas A-lag
resultat
Matcher i Allsvenskan
17 april (Tunavallen)
Eskilstuna United DFF-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 Fiona Brown (50)
Publik: 2 013
22 april (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Linköpings FC 1-3 (0-1)
0-1 Marija Banusic (13), 0-2 Marija Banusic (55), 1-2 Julia Zigiotti (60), 1-3 självmål
(90+3) Publik: 683
28 april (Behrn Arena)
KIF Örebro DFF-Hammarby 2-2 (0-1)
0-1 Alexandra Lindberg (4), 0-2 Filippa Angeldahl (51), 1-2 Julia Spetsmark (75), 2-2 Julia
Spetsmark (90)
Publik: 336
7 maj (Zinkensdamm)
Hammarby-Piteå IF 0-1 (0-1)
0-1 Ellen Löfquist (24)
Publik: 561
14 maj (Zinkensdamm)
Hammarby-FC Rosengård 1-0 (1-0)
1-0 Julia Zigiotti (14)
Publik: 451
20 maj (Vilans IP)
Kristianstads DFF-Hammarby 0-0
Publik: 478
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25 maj (Zinkensdamm)
Hammarby-IF Limhamn Bunkeflo 1-2 (0-2)
0-1 Michaela Johnsson (20), 0-2 Mia Persson
(39), 1-2 Olga Ekblom (49)
Publik: 647
4 juni (Valhalla konstgräs)
Kopparbergs/Göteborg FC-Hammarby 3-3
(3-0)
1-0 Beata Kollmats (3), 2-0 Nathalie Persson
(24), 3-0 Rebecka Blomqvist (32), 3-1 Filippa
Angeldahl (46), 3-2 Elena Sadiku (57), 3-3
Julia Zigiotti (65)
Publik: 325
18 juni (Zinkensdamm)
Hammarby-Djurgårdens IF 0-2 (0-0)
0-1 Mia Jalkerud (55), 0-2 Tempest-Marie
Norlin (64)
Publik: 2 137
25 juni (Ljungbergsplanen)
Kvarnsvedens IK-Hammarby 3-3 (1-3)
0-1 Alexandra Lindberg (8), 0-2 Olga Ekblom
(15), 0-3 Julia Zigiotti (22), 1-3 Tabita Chawinga (39), 2-3 Julia Roddar (53), 3-3 Tabita
Chawinga (57)
Publik: 778

8 oktober (Linköping Arena)
Linköpings FC-Hammarby 2-2 (1-1)
1-0 Jonna Andersson (11), 1-1 Frida Sjöberg
(45), 2-1 Frida Leonardsen Maanum (69), 2-2
Alma Nygren (90+3)
Publik: 1 236
14 oktober (Zinkensdamm)
Hammarby-KIF Örebro 6-1 (4-0)
1-0 Julia Zigiotti (6), 2-0 Alma Nygren (8), 3-0
Frida Sjöberg (17), 4-0 Alma Nygren (45+3),
5-0 Filippa Angeldahl (54), 5-1 Julia Spetsmark (57), 6-1 Olga Ekblom (66)
28 oktober (Vittsjö IP)
Vittsjö GIK-Hammarby 0-0
Publik: 442
5 november (Grimsta IP)
Hammarby-Kristianstads DFF 1-1 (0-1)
0-1 Amanda Edgren (43), 1-1 Julia Zigiotti (54)
Publik: 169
12 nov (Malmö IP)
FC Rosengård-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 Kajsa Sund (9)
Publik: 453

29 juni (Zinkensdamm)
Hammarby-Vittsjö GIK 2-0 (0-0)
1-0 Olga Ekblom (52), 2-0 Julia Zigiotti (75)
Publik: 411

Svenska cupen 2017-18 omgång 3
27 september (Tyresövallen)
Tyresö FF-Hammarby 0-4 (0-1)
0-1 Murielle Tiernan (25), 0-2 Olga Ekblom
(54), 0-3 Helén Eke (67), 0-4 Julia Zigiotti (71)
Publik: ingen uppgift

18 augusti (Limhamns IP)
IF Limhamn Bunkeflo-Hammarby 1-1 (0-1)
0-1 Murielle Tiernan (45), 1-1 Anna Welin (87)
Publik: 463

Segern i omgång 3 gjorde Hammarby klart för
det nyinrättade gruppspelet som genomförs
februari-mars 2018. Lottningen gav dessa motståndare: Djurgårdens IF, Piteå IF, KIF Örebro.
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Futsal Div 1 Södra
Svealand herrar
10 nov Hammarby-IK Hephata 9-4
Publik: 762 (Eriksdalshallen)
27 nov Hammarby-Stockholm Futsal Club 9-4
Publik: 581 (Eriksdalshallen)
3 dec IFK Nyköping-Hammarby 2-8
Publik: 219 (Sporthallen Nyköping)
10 dec IFK Mariefred-Hammarby 0-5
Publik: 305 (Hammarens sporthall)
17 dec IK Hephata-Hammarby 0-8
Publik: 487 (Eriksdalshallen)
8 jan Åbackarna BK-Hammarby 4-9
Publik: 273 (Mässhallen Norrköping)

11 jan Hammarby-Åbackarna BK 12-4
Publik: 904 (Eriksdalshallen)
17 jan Stockholm Futsal Club-Hammarby 5-4
Publik: 281 (Eriksdalshallen)
21 jan Hammarby-IFK Nyköping 9-4
Publik 460 (Eriksdalshallen)
27 jan Hammarby-IFK Mariefred 7-1
Publik: 214 (Eriksdalshallen)

Kvalmatcher
17 feb Hammarby-Söder Futsal 3-1 (2-1).
Publik: 452 (Eriksdalshallen). Mål HIF: Max
von Schlebrügge 2, Alagie Sosseh.
26 feb Söder Futsal-Hammarby 5-5
(Eriksdalshallen). Uppgifter om publik och
målskyttar saknas.

U21 Allsvenskan
Norra
21 februari Hammarby-IK Sirius 3-0 (1-0)
Romulo, Richard Magyar, Stefan Batan.
Publik: 100 (Tyresövallen)
28 mars Hammarby-IFK Norrköping 5-1 (2-0)
Romulo 2, Kevin Jarrett 2, André Alsanati.
Publik: 100 (Årsta IP)
4 april IK Sirius-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: 85 (Lötens IP).
10 april Hammarby-Örebro SK 3-0 (2-0)
Dusan Jajic, Marcus Degerlund, Romulo.
Publik: 75 (Årsta IP)
18 april Djurgårdens IF-Hammarby 1-0 (0-0)
Publik: ingen uppgift (Kaknäs IP)
2 maj Hammarby-GIF Sundsvall 1-3 (0-1)
Fredrik Torsteinbø. Publik: 95 (Årsta IP)
8 maj Hammarby-AFC Eskilstuna 4-0 (1-0)
Romulo 2, Imad Khalili, Fredrik Torsteinbø.
Publik: 52 (Årsta IP)

Juniorallsvenska
laget (U19)
Målvakter: Giuliano Gatica, Tomas Wåhlin
Utespelare: David Alm, André Alsanati, Elias
Durmaz, Olle Edlund, Abel Girma, Albin Hultin,
Samouil Izountouemoi, Kevin Jarrett, Marcus
Mitander, David Nilsson, Isaaq Raghe, David
Rylander, Jakob Rylander, Samuel Persson,
Abiel Sequar, Niklas Shwenkér Fröjdholm,
Adnan Vrana, Mattias Wedin, Eeti Ämmälä.
Tränare: Antonio Andrić (huvudtränare),
Gustav Scheutz (mv-tränare), Nebez Kurban
(fystränare)
Ledare: John Fransson (lagledare), Linda
Eisersjö (sjukgymnast), Samir Benhajji
(materialare)

22 maj Hammarby-IF Brommapojkarna 1-3 (0-2)
Imad Khalili. Publik: 125 (Årsta IP)
29 maj IFK Norrköping-Hammarby 3-0 (0-0)
Publik: 220 (Östgötaporten)
31 maj Örebro SK-Hammarby 0-6 (0-2)
Victor Waldenberger Svedin 2, Noa Williams
2, Lucas Cedermark, Oliver Frost Jovanovic.
Publik: 100 (Behrn Arena)

12 juli GIF Sundsvall-Hammarby 2-1 (1-0)
Marcus Mitander.
Publik: ingen uppgift (Idrottsparken)
18 juli AFC Eskilstuna-Hammarby 5-0 (3-0)
Publik: 200 (Tunavallen)
25 juli IF Brommapojkarna-Hammarby 1-2
(1-1). Leo Bengtsson, Rebin Asaad.
Publik: 75 (Grimsta IP)

4 juli Hammarby-Djurgårdens IF 2-3 (1-0)
Stefan Batan, Imad Khalili. Publik: 200 (Årsta IP)

Ligacupen U19 A1 2016-17

U19 Allsvenskan Norra

25 feb Hammarby-FC Djursholm 0-0. (Årsta IP).

1 april BP-Hammarby 3-3 (1-1).
Samuel Persson, Marcus Mitander, Kevin
Jarrett. Publik: 142 (Grimsta IP)

5 mars GIF Sundsvall-Hammarby 1-4 (1-1).
Kevin Jarrett 2, Olle Edlund, Samouil
Izountouemoi. Publik: 30 (Idrottsparken).
11 mars Hammarby-Gefle IF 3-0 (1-0). Elias
Durmaz, Samouil Izountouemoi, Marcus
Mitander. Publik: 55 (Årsta IP)
18 mars IK Brage-Hammarby 0-1 (0-1).
Samuel Persson.
Publik: ingen uppgift (Domnarvsvallen)

Ligacupen U19 2016-17 slutspel
25 mars semifinal: Hammarby-BK Häcken
2-1 (2-1). Samouil Izountouemoi, André
Alsanati. Publik: ingen uppgift (Prioritet
Serneke Arena)
26 mars final: Hammarby-IF BP 0-1 (0-1).
Publik: ingen uppgift (Prioritet Serneke Arena)
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8 april Hammarby-AIK 3-1 (0-1).
Marcus Mitander, Olle Edlund, Samouil
Izountouemoi Publik: 73 (Kärrtorps IP)
13 april Vasalunds IF-Hammarby 0-4 (0-3).
Samouil Izountouemoi 2, Marcus Mitander,
Elias Durmaz. Publik: 100 (Skytteholm)
22 april Hammarby-Assyriska FF 5-1 (4-0).
Elias Durmaz 3, Samouil Izountouemoi, Albin
Hultin. Publik: 60 (Kärrtorps IP)
29 april Örebro SK-Hammarby 1-3 (1-1).
Marcus Mitander 2, David Nilsson. Publik:
ingen uppgift (Behrn Arena)
6 maj Hammarby-Sollentuna FK 3-2 (1-0).
Marcus Mitander 2, Olle Edlund.
Publik: ingen uppgift (Kärrtorps IP)
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U19 fortsättning
14 maj IFK Lidingö-Hammarby 1-2 (0-2).
Olle Edlund, Abiel Sequar.
Publik: 42 (Lidingövallen)
20 maj Hammarby-GIF Sundsvall 4-1 (3-1).
Elias Durmaz, Marcus Mitander, Abel Girma,
Olle Edlund. Publik: ingen uppgift (Kärrtorps IP)
27 maj Djurgårdens IF-Hammarby 1-2 (1-1).
Abel Girma, Marcus Mitander.
Publik: 97 (Hjorthagens IP)
3 juni Hammarby-FC Djursholm 1-1 (1-1).
Olle Edlund. Publik: 51 (Kärrtorps IP)
10 juni Åtvidabergs FF-Hammarby 3-2 (1-1).
Samouil Izountouemoi, David Alm.
Publik: ingen uppgift (Kopparvallen)
17 juni Hammarby-Gefle IF 2-0 (1-0).
Abel Girma, Elias Durmaz.
Publik: 50 (Kärrtorps IP)

UEFA Youth League

U19 Ligacupen 2017-18

Hammarby var för första gången kvalificerat
till UEFA Youth League, där man lottades mot
holländska storklubben AFC Ajax i omgång 1.

19 november IK Brage-Hammarby 0-4 (0-2).
Kevin Jarrett 2, André Alsanati, Elias Durmaz.
Publik: 34 (Domnarvsvallen).

26 september Hammarby-AFC Ajax 0-4 (0-0).
Publik: 1 712 (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Historisk startelva: Giuliano Gatica – Oscar
Krusnell, David Alm, Albin Hultin, Jacob
Rylander – Leo Bengtsson, Abiel Sequar,
David Nilsson, Elias Durmaz – Olle Edlund
– Marcus Mitander. Inbytta: Kevin Jarrett,
André Alsanati, Alex Douglas.

26 november Hammarby-Dalkurd FF 19-0 (9-0).
André Alsanati 7, Kevin Jarrett 3, Elias
Durmaz 2, Olle Edlund 2, Samouil
Izountouemoi 2, Jakob Rylander, Abiel Sequar,
Lucas Cedermark. Publik: 69 (Årsta IP)

17 oktober AFC Ajax-Hammarby 2-0 (1-0).
Publik: ingen uppgift (De Toekomst-Duvendrecht)

Ligacupen U19 A1 2016-17

22 juni Täby FK-Hammarby 2-0 (2-0).
Publik: 50 (Tibblevallen)
29 juli Hammarby-IF Brommapojkarna 2-3
(2-1). Marcus Mitander 2.
Publik: 231 (Årsta IP)
5 augusti Hammarby-Vasalunds IF 1-1 (1-1).
Abel Girma. Publik: 52 (Kärrtorps IP)
12 augusti Assyriska FF-Hammarby 1-1
(1-0). Abel Girma. Publik: ingen uppgift
(Södertälje Fotbollsarena)

U19 Allsvenskan Norra

16 augusti AIK-Hammarby 3-0 (1-0).
Publik: 169 (Skytteholms IP)
19 augusti Hammarby-Örebro SK FK 1-1 (1-1).
Olle Edlund. Publik: 35 (Kärrtorps IP)
26 augusti Sollentuna FK-Hammarby 1-3
(1-1). Albin Hultin, Marcus Mitander, Abiel
Sequar. Publik: 60 (Sollentunavallen)
2 september Hammarby-IFK Lidingö FK 0-1
(0-1). Publik: 60 (Kärrtorps IP)
9 september GIF Sundsvall-Hammarby 2-1
(1-1). Albin Hultin. Publik: 63 (Idrottsparken)
16 september Djursholms FC-Hammarby 1-3
(0-2). Marcus Mitander, Samouil
Izountouemoi, Olle Edlund . Publik: 98
(Djursholms IP)
21 september Hammarby-Djurgårdens IF 2-3
(1-2). Marcus Mitander, Abel Girma. Publik:
98 (Årsta IP)
30 september Hammarby-Täby FK 1-4 (1-2).
Marcus Mitander. Publik: 72 (Kärrtorps IP)

U19 Ligacupen 2017-18

7 oktober Gefle IF-Hammarby 0-3 (0-0).
André Alsanati, Olle Edlund, Samouil
Izountouemoi Publik: 50 (Gavlevallen)
13 oktober Hammarby-Åtvidabergs FF 2-2
(1-0). Kevin Jarrett 2. Publik: 50 (Årsta IP)
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2 december Hammarby-IK Frej Täby 3-1 (0-0).
André Alsanati, Kevin Jarrett, självmål.
Publik: ingen uppgift (Årsta IP)

Pojkallsvenska laget (Akademi U17)
Trupp: Marcus Nordwall (mv), Jonathan
Jansson (mv), Edrisa Bojang, Lucas
Cedermark, Benjamin D´amore, Alex
Douglas, Paul Eichoue, Bayram Eker, Rasmus
Fornander Källgren, Oliver Jovanovic, Leo
Lanneborn, Bilal Ali Mohammed, Alexander
Nyström, Lukas Persson, Oliver Svalander,
Hampus Söderström, Otis Unda Toivio, Victor
Waldenberger Svedin, Noa Williams.

Ligacupen U17 A1
17 feb Hammarby-IFK Norrköping 1-3 (0-1).
Bilal Ali Mohammed. Publik: 37 (Årsta IP)
25 feb Åtvidabergs FF-Hammarby 2-4 (0-2).
Lucas Cedermark 2, Otis Unda Toivio,
Hampus Söderström.
Publik: ingen uppgift (Kopparvallen)
8 mars Hammarby-IF BP 3-2 (1-1).
Ingen uppgift om målgörare.
Publik: ingen uppgift (Årsta IP)
12 mars Syrianska FC-Hammarby 1-7 (0-2).
Oliver Svalander 2, Noa Wiliams 2, Ali Blial
Mohammed, Alex Douglas, Paul Eichoue.
Publik: 100 (Geneta sportfält)
19 mars Hammarby-Assyriska FF 4-0 (3-0).
Otis Unda Toivio, Rasmus Fornander Källgren,
Victor Waldenberger Svedin, Bayram Eker.
Publik: ingen uppgift (Årsta IP).

18 juni Skiljebo SK-Hammarby 0-2 (0-1).
Noa Williams, Benjamin D´amore.
Publik: 73 (Hamre)

27 augusti Hammarby-FC Djursholm 1-1 (0-1).
Hampus Söderström. Publik: 71 (Hammarby IP)

21 juni Hammarby-Täby FK 0-4 (0-3).
Publik: 40 (Kärrtorps IP)

3 september Gefle IF-Hammarby 1-2 (1-1).
Ali Bilal Mohammed, Alex Douglas. Publik:
ingen uppgift (Gavlevallen)

5 augusti Assyriska FF-Hammarby 0-7 (0-2).
Ali Bilal Mohammed 2, Lucas Cedermark, Leo
Lanneborn, Lukas Persson, Alex Douglas,
självmål. Publik: ingen uppgift (Södertälje
Fotbollsarena)

10 september Hammarby-Vasalunds IF 9-0
(5-0). Noa Williams 3, Bilal Ali Mohammed
2, Bayram Eker, Benjamin D´amore, Paul
Eichoue, självmål.
Publik: ingen uppgift (Kärrtorps IP)

9 augusti Hammarby-AIK 2-2 (1-1).
Noa Williams, Abdo Barhe.
Publik: 92 (Årsta IP)

17 september Hammarby-IFK Lidingö FK 3-1
(2-0). Oliver Svalander, Ali Bilal Mohammed,
Lukas Persson.
Publik: ingen uppgift (Kärrtorps IP)

13 augusti Hammarby-Älvsjö AIK 6-0 (2-0).
Noa Williams 2, Ali Bilal Mohammed 2, Lukas
Persson, Bayram Eker.
Publik: 69 (Kärrtorps IP)
17 augusti BP-Hammarby 1-2 (1-1).
Oliver Svalander, Noa Williams.
Publik: 100 (Grimsta IP)
20 augusti GIF Sundsvall-Hammarby 0-3
(0-2). Bayram Eker, Leo Lanneborn, Bilal Ali
Mohammed. Publik: 60 (Idrottsparken)

24 september IK Sirius-Hammarby 1-2 (0-2).
Otis Unda Toivio, Ali Bilal Mohammed.
Publik: 70 (Lötens IP)
30 september Täby FK-Hammarby 1-0 (1-0).
Publik: ingen uppgift (Tibblevallen)
8 oktober Hammarby-Skiljebo SK 1-2 (1-1).
Otis Unda Toivio. Publik: 45 (Kärrtorps IP)
15 oktober Djurgårdens IF-Hammarby 2-0
(0-0). Publik: 120 (Kaknäs)

Ligacupen U17 A2

Allsvenskan U17 Norra
28 mars Hammarby-IF-BP 1-0 (1-0).
Noa Williams. Publik: 55 (Årsta IP)
9 april AIK-Hammarby 4-1 (0-0).
Ali Bilal Mohammed.
Publik: ingen uppgift (Skytteholm)
16 april Hammarby-Assyriska FF 5-1 (2-0).
Benjamin Dámore 2, Hampus Söderström,
Bayram Eker, Rasmus Fornander Källgren.
Publik: 39 (Kärrtorps IP)

Allsvenskan U17 Norra

23 april Älvsjö AIK-Hammarby 1-1 (1-0).
Hampus Söderström. Publik: 65 (Älvsjö IP)
30 april Hammarby-GIF Sundsvall 3-1
(2-1). Ali Bilal Mohammed, Alex Douglas,
Leo Lanneborn. Publik: 40 (Kärrtorps IP)
6 maj FC Djursholm-Hammarby 2-1 (1-1).
Otis Unda Toivio. Publik: ingen uppgift
(Djursholms IP)
14 maj Hammarby-Gefle IF 3-0 (1-0).
Leo Lanneborn, Victor Waldenberger Svedin,
Ali Bilal Mohammed. Publik: 48 (Kärrtorps IP)
19 maj Vasalunds IF-Hammarby 3-0 (2-0).
Publik: 45 (Skytteholm)
28 maj Hammarby-IK Sirius 5-0 (3-0).
Leo Lanneborn, Hampus Söderström, Victor
Waldenberger Svedin, Noa Williams, självmål.
Publik: 48 (Kärrtorps IP)
4 juni IFK Lidingö FK-Hammarby 0-3 (0-1).
Ali Bilal Mohammed, Lucas Cedermark, Noa
Williams. Publik: 50 (Lidingövallen)

Ligacupen 2017/2018 U17:7

11 juni Hammarby-Djurgårdens IF 4-0 (2-0).
Leo Lanneborn, Ali Bilal Mohammed, Otis
Unda Toivio, Victor Waldenberger Svedin .
Publik: 255 (Kärrtorps IP)
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