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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 13 mars 2014
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 			
räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
(tre ledamöter på 2 år, en ledamot på 1 år).
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.

		

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

13. Övriga frågor.
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Ordförandens ord
2013 i backspegeln: Himmel och helvete!
När jag summerar säsongen 2013 är jag väldigt kluven.
Å ena sidan den monumentala besvikelsen över att det blir en
femte säsong i Superettan, å andra sidan stoltheten över vår
förening och ungdomsverksamhet, som är större, starkare, mer
framgångsrik och välskött än någonsin.
Glädjande är också att vi efter tre år med stora ekonomiska
driftsunderskott i Hammarby Fotboll AB äntligen har en ekonomi nära balans och under kontroll.
Det sportsliga resultatet har föranlett en rejäl omstart för A-lagsverksamheten i Hammarby Fotboll AB och det har under året skett flera
personförändringar på de centrala befattningarna; ny ordförande i ABstyrelsen, två nya av fyra ledamöter i AB-styrelsen, ny sportchef och ny
chefstränare.
Vi har förstärkt den sportsliga kompetensen genom att förändra Sportrådets arbetsbeskrivning och tillfört rådet nya medlemmar. Sportrådet
har under hösten ansvarat för att hitta, utvärdera och rekommendera
huvudkandidaterna till befattningarna som sportchef och chefstränare.
Under kommande år ska rådet fungera som ett strategiskt bollplank i
långsiktiga frågor till sportchef, chefstränare, akademichef, företagsledning och styrelserna.
Årets publiksnitt på de åtta matcherna på Tele2 Arena, Vår Arena blev
hela 14 145, med en magnifik topp på 29 175 i premiären mot Örgryte.
Trots de begränsade sportsliga framgångarna har vi lyckats attrahera ny
publik, speciellt barnfamiljer i stora skaror, framför allt tack vare våra
klubbsamarbeten. I matchen mot GIF Sundsvall var det exempelvis närmare 6 000 barn med föräldrar på plats, varav många såg en Hammarbymatch live för första gången.
På Tele2 Arena har vår nya satsning BUS (Bajens Unga Supportrar) hittat sin unga och färgstarka publik. Denna oerhört viktiga satsning på
barnfamiljer, som långsiktigt stärker vår närvaro i vårt Bajenland, hade
helt enkelt inte varit möjlig på vårt kära Söderstadion. Och fram till premiären 2014 fortsätter arbetet med att ytterligare utveckla upplevelsen på
Vår Arena för alla våra supportrar.
Föreningens verksamhet på ungdomssidan är större och mer framgångsrik än någonsin tidigare i Hammarbys historia. Föreningen har aldrig
varit större; när detta skrivs är vi 11 757 betalande medlemmar – ett tal
som bara ett par föreningar i Sverige, oavsett idrott, kan matcha. Antalet aktiva ungdomsspelare och ledare har ökat med nästan 50 procent
de senaste tre åren; nu kan vi erbjuda 1 500 lirare möjlighet att leka,
lära och träna fotboll. Ekonomin är stark, vilket lagt grunden för stora
investeringar i Årsta och konstgräsplaner för vår ungdomsverksamhet i
Bajenland.
Dessutom: i Svenska Spels satsning 50 miljoner till ungdomsidrotten,
blev Hammarby Sveriges mest framgångsrika förening tack vare våra
supportrar, vilket gav en obudgeterad förstärkning av föreningens ekonomi med 1,3 miljoner kronor. Resurser vi väljer att investera i bättre
träningsmöjligheter.
Styrelsen har också beslutat att lyfta fram en av dessa många ledare som
gör ett stort arbete långt från strålkastarljuset på Vår Arena genom att
dela ut Ovve Anderssons ledarpris till Daniel Häger, tränare för Hammarby P00:4. Orvar ”Ovve” Andersson är mångårig styrelseledamot i
Hammarby IF FF och har varit en av de drivande krafterna i utvecklingen av föreningens ungdomsverksamhet. Styrelsen riktar nu, när Ovve
har bestämt sig för att avgå av hälsoskäl, ett stort och varmt tack för hans

engagemang och arbete under en period när vår ungdomsverksamhet i
stort sett har fördubblats.
Vi har under året utvecklat samarbetena med Enskede IK, Huddinge IF
och Boo FF och avser att fortsätta med ytterligare klubbar i Bajenland.
Vår satsning på skolsamarbeten har också utvecklats positivt: målsättningen är att varje spelare som elitsatsar ska både kunna koncentrera sig
på sin fotbollsutbildning och samtidigt nå minst en gymnasieexamen. I
och med våra samarbeten med Fredrika Bremergymnasierna i Haninge,
Huddinge Gymnasium och Midsommarkransens Gymnasium (inför
höstterminen 2014) finns möjligheter till detta. Samtliga skolor är NIUgodkända (nationell idrottsutbildning). På mellan- och högstadiet finns
vi på Gubbängs- och Nybohovsskolan som båda har fotbollsprofil.
En av de viktigaste komponenterna i att utveckla Hammarby är uppgraderingen av vår centrala verksamhetspunkt: Årsta IP. Det första steget är
taget i och med de nya konstgräsplanerna där; en fullstor plan för A-laget
och en sjumannaplan för Akademilagen. Och om allt går enligt plan ska
vi också under 2014 kunna ta första spadtaget för vårt nya klubbhus,
som förutom A-lagsverksamheten också ska inrymma våra kanslier och
vår akademiverksamhet. Konstgräsplanen är finansierad främst av Stockholm Stad men även av Idrottslyftet och Hammarby IF FF.
Arbets- och ansvarsfördelningen mellan föreningen Hammarby IF FF och
det delägda aktiebolaget Hammarby Fotboll AB med respektive styrelser:
• Föreningen med idag 13 anställda som bedriver ungdomsverksamheten för våra 1 500 ungdomar i ca 130 breddlag. Våra elva Akademilag har
idag tillsammans sju heltidsanställda tränare, varav alla också arbetar i
de grund- och gymnasieskolor vi samarbetar med. Större och mer kvalificerad ledar- och tränarstab har Hammarbys ungdomsverksamhet aldrig
haft.
• Aktiebolaget är huvudman och arbetsgivare för ett 40-tal anställda:
spelare i A-lag och U21-lag, tränare, företagsledning och medarbetare
med ansvar för lagen, ekonomi, marknad, administration, matcharrangemang och säkerhet.
Nu lägger vi 2013 års verksamhet till handlingarna och ser – trots att vi
inte lyckades nå vår största sportsliga utmaning – med tillförsikt fram
emot 2014 på alla plan.
Vår ambition är att utveckla Akademiverksamheten till den bästa i Sverige, så att flera ungdomar i Bajenland får möjlighet att utveckla sin talang till max och spela fotboll på professionell nivå på Tele2 Arena och de
andra stora arenorna ute i Europa. Vi strävar också efter att bli Sveriges
största och mest populära klubb alla kategorier mätt i antalet medlemmar.
Jag vill även rikta ett stort och varmt tack till Kent Hertzell för hans
helhjärtade arbete till dess att han valde att avgå som styrelseordförande
efter det stormiga medlemsmötet i september. Kent valdes till styrelseordförande i både Hammarby IF Fotbollförening och Hammarby Fotboll AB i november 2010 och har under sina tre år som ordförande lagt
ner ett enormt arbete, framför allt med att ta Hammarby Fotboll AB från
konkursens brant, förstärka kapitalbasen och skapa en ekonomi i balans.
Slutligen även ett enormt tack till alla medarbetare, ledare, tränare och
ideella krafter som gör denna ärorika förening så framgångsrik.
Richard von Yxkull
Styrelseordförande i Hammarby IF Fotbollförening
och tf styrelseordförande i Hammarby Fotboll AB.
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Hammarby Fotboll Organisation
Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF Fotbollförening äger 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammarby Fotboll
AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem
Så här ser Hammarby Fotbolls ägande och organisationsstruktur ut.
övriga investerare.

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

AEG Sweden AB
Övriga investerare

Styrelse

AEG Sweden AB
Styrelse

Styrelse

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

5–18 år
år
6-16

A-trupp

1 780
500aktiva
aktiva
5–18
år
6-16
år
5-19
150år
ledare
380
ledare
11400
500aktiva
aktiva
780
aktiva
150 ledare
ledare
380
400
ledare

A-trupp
A-trupp
U21

Kontakt- och adressuppgifter
Kontaktoch adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Hammarby
Fotboll AB88
/ Hammarby
IF Fotbollförening
Tel 08-462
10 (växel).
Telefontider måndag-fredag 9.00–16.00
8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
Post-Fax
och08-462
besöksadress:
93 20 Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV
Tel 08-462
10 (växel). Telefontider måndag-fredag 9.00–16.00
8.30-16.30 (lunchstängt 12-13)
E-post:88
info@hammarbyfotboll.se
Fax 08-462 93 20
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post: info@hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Kontakt- och adressuppgifter

Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening

Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
Hammarby Supporterbutik
Post- och besöksadress:
Veterinärgränd 6, 121 63 Johanneshov
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se
Tel: 08-462 88
10och
(växel).
Telefontider
måndag-fredag
(lunchstängt 12-13)
Postbesöksadress:
Hornsgatan
98, 1189.00-16.00
21 STOCKHOLM
Hammarby
Supporterbutik
Fax: 08-462
93 08-720
20
Tel
89 70 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
Post-Öppettider:
och besöksadress:
Hornsgatan
98, 11811-15.
21 STOCKHOLM
E-post: info@hammarbyfotboll.se
Vardagar
10-18, lördagar
Extraöppet i samband med vissa matcher.
Hemsida:
Telwww.hammarbyfotboll.se
08-720 89 70 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
E-post till
hemsidan:
redaktion@hammarbyfotboll.se
E-shopen Vardagar
Öppettider:
10-18, lördagar 11-15. Extraöppet i samband med vissa matcher.

Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
E-shopen
Tel 08-720 89 72 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
Adress: www.e-shop.hammarbyfotboll.se
Tel 08-720 89 72 E-post: e-shop@hammarbyfotboll.se
Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
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Styrelsernas sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2013

Hammarby Fotboll AB 2013

Styrelse
Kent Hertzell
ordförande t.o.m. 2013-09-04 (avgick)
Richard von Yxkull
ledamot t.o.m. 2013-09-04,
ordförande fr.o.m. 2013-09-04
Patrik Niklasson
Jonas Strimling		
Jens Gustafson von Zeipel
Maria Östberg Svanelind
Orvar Andersson t.o.m. 2013-10-15
Peter Granström fr.o.m. 2013-09-04
Mattias Fri fr.o.m. 2013-10-15

Styrelse
Richard von Yxkull
Ordinarie ledamot t.o.m 131018
Ordförande fr.o.m 131018
Kent Hertzell
Ordförande t.o.m 131018
Christopher Klein
Paul Samuels
Martin Nilsson
Jens Gustafson von Zeipel
Andreas Sand fr.o.m 130325
Ninna Engberg t.o.m 130325
Mattias Fri fr.o.m 131018
Jörgen Willgård fr.o.m 131018
Lars Nilsson t.o.m 131018

Suppleanter
Peter Granström t.o.m. 2013-09-04
Mattias Fri t.o.m. 2013-10-15

Suppleanter
Inga

Hedersstyrelsemedlem utan rösträtt
Björn Ekblom Sekreterare

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek		

Kontor
Verkställande direktör Henrik Kindlund

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13
protokollförda sammanträden. Dessutom har det
hållits ett antal informella avstämningsmöten och
möten i mindre arbetsgrupper.
Medlemsmöten
Föreningen har under året hållit två öppna
medlemsmöten för att informera medlemmar
och svara på frågor.
Valberedning
Vid årsmötet valdes Tommy Seidefors (ordf)
Kent Granqvist och Wille Ahnberg.
Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, Föreningschef 			
Jakob Uddeholt, SLO
Johan Lager, Sportchef Akademin
Jesper Sporre, Sportchef Utvecklingsblocket
Daniel Engström, Sportchef Knatteblocket

Sport
Sportchef Gustaf Grauers t.o.m 130911
Sportchef Mats Jingblad fr.o.m. 131201
Ekonomi
Administrativ chef Jörgen Willgård
Ekonomichef Louise Grunder t.o.m. 130730
Redovisningsansvarig Sabina Karlsson
Marknad
Biljettansvarig Markus Nilsson fr.o.m 131007
Projektledare Kefa Eriksson
Projektledare Mats Åberg
Evenemangs- och säkerhetsansvarig Göran Rickmer
Evenemang- och säkerhet Håkan Leydner
Information
Redaktör Love Gustafsson
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Ungdomsfotbollen
Foto: Mattias Lörstad

Tillväxten fortsätter

Ungdomsfotbollen växer för fjärde året
i rad, den stora tillväxten sker i klubbens knatteblock. När vi för några år
sedan startade upp pojkar födda 1999
så började 30 stycken femåriga knattar att spela i Hammarby. I år, när vi
startade upp pojkar födda 2008, så var
det hela 330 femåringar som började
kicka boll i den grönvita tröjan.
I samma takt som breddfotbollen växer så
blir Akademin starkare och når framgångar
som guld i S:t Erikscupen, inofficiella SMtitlar och internationella cupframgångar.
Men även i form av fler spelare i landslag
och stadslag. Men framför allt genom den
viktigaste och primära målsättningen: att få
upp spelare från egna leden till A-laget. Under året har flera spelare från ungdomsleden
– Jonathan Tamimi född 94, Viktor Nordin
född 96, Nicklas Lindqvist född 94, Kevin
Angleborn född 93 och Robin Tranberg född
93 – fått speltid i A-lagets seriematcher.
Framgångar även i den största och
viktigaste frågan för breddfotbollen
Konstgräsbristen är fortfarande den största
frågan för ungdomsfotbollen och även där
går det framåt. Hammarby har tillsammans

8

med Idrottslyftet lyckats få fler grusytor omvandlade till konstgräs inom klubbens upptagningsområde. Kanalplans 5-mannaplan
och Sofia BP 7-manna plan har fått konstgräs, dessutom har det anlagts en kompletterande konstgräsplan i 7-mannastorlek på
Årsta IP.

domsverksamheterna gemensamt, till exempel genom att byta erfarenheter.

Mycket av detta har blivit möjligt enbart
tack vare klubbens anläggningsfond. Den
anläggningsfond som under hösten 2013 och
fick in ett rekordbidrag tack vare Hammarbys magiska supportrar. Hammarby IF FF
vann Svenska Spels tävling ”50 miljoner till
ungdomsidrotten” och tilldelades 1,3 miljoner kronor som gick rakt ner i klubbens anläggningsfond. Klubben vill därför rikta ett
stort tack till alla de supportar som 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.

Medlemstidningen
Hammarbyiten Fotboll
Inför 2013 så inledes ett sammarbete med företaget Föreningshuset kring medlemshanteringen. Tack vare samarbetet har direktkommunikationen med medlemmarna kunnat
förbättras i och med att medlemsregistret synkroniserats med ett e-postregister. Hammarby
har även skapat en ny kommunikationskanal i
den nya digitala medlemstidningen Hammarbyiten Fotboll. Medlemstidningen ges ut fyra
gånger per år och finns i digital form på Min
Sida på hammarbyfotboll.se.

Samarbeten med klubbar och skolor
Under året har vi stärkt samarbete med några av våra grannföreningar. Bland annat har
samarbeten startats med Enskede IK, Boo
FF och Huddinge IF. Kanslierna träffas fyra
gånger per år och man vidareutvecklar ung-
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Även skolsamarbetena har blivit fler, klubben
har under året startat nära samarbete med
både Midsommarkransen gymnasium och
Nybohovsskolan.

Värdegrunden
Ett annat fortsatt starkt fokusområde inom
ungdomsfotbollen ligger på det värdegrundsarbete som startades under förra året,
där vi kontinuerligt jobbar in våran värdegrund i verksamheten.
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.
Gemenkapen
Vi välkomnar och stöttar alla som vill bidra till vår utveckling på eller utanför fotbollsplan.
Ingen skall behöva känna sig utanför oavsett ålder, ambition, kunskap, talang, föräldrar,
kön, födelseort, tro, funktionshinder, sexuell läggning eller andra olikheter.
Respekten
Ödmjuka i både med och motgång, mot allt och alla. Vi respekterar alltid motspelare,
ledare, domare, publik och alla andra även om de har annan uppfattning än vi. Vi är
ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel. Inte under några
omständigheter accepterar vi fusk, mobbing, övergrepp, alkohol eller droger.
Kärleken
Kärleken och glädjen är grunden för allt i vår verksamhet. Glädjen att vara tillsammans
och utvecklas inom och genom fotbollen. Vi förespråkar teknisk fotboll då vi vet att den
är stimulerande och utvecklar individen, vilket skapar passion och glädje. En glädje som
föder kärlek; kärlek till vår fotboll, kärlek till vårt lag, kärlek till vår klubb. En kärlek som
förenar oss.
Tillsammans är vi Hammarby
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Ekonomi HIF FF 2013
Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet för pojkar 5 -19 år.
Föreningens intäkter har under 2013 uppgått till 12 949 tkr. Verksamheten för året redovisar
ett överskott på 526 tkr.
De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Budget

Utfall

Ökade intäkter, Skolsamarbeten …………………………………… 1 360
Antal skolsamarbeten och antal elever inom skolsamarbetena
har under året ökat mer än beräknat, därigenom även intäkterna
från skolsamarbetena.

(1 924)

Ökade intäkter, Medlemsavgifter………………………………………………2 516
Ökat antalet medlemmar.

(2 924)

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

(1 329)

Ökade intäkter, Sektionsavgifter ………………………………………… 1 430
Det ökade antalet aktiva spelare har bidragit till fler
aktiviteter och där med ökat stöd genom kommunala bidrag.

(1 583)

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Ökade kostnader Föreningshuset …………………………………………… 299
Det ökade antalet medlemmar har ökat kostnaderna för medlemshanteringen samt att överföringen till nya medlemshanteringssystemet
kostade mer än beräknat.

(651)

Ökade kostnader Alliansen …………………………………………………… 410
Det ökade antalet medlemmar har också ökat ersättning till
Hammarby IF alliansförening.

(603)

Ökade kostnader Material …………………………………………………… 115
Det ökade antalet aktiva spelare har ökat kostnaderna för material.

(265)

Ökade kostnader Ombyggnad Årsta IP ………………………………………… 0
Ombyggnaden från gräs till konstgräs på Årsta IP var ej budgeterad.

(590)

Föreningen har efter detta verksamhetsår en fortsatt solid ekonomi med ett eget kapital på 5 794 tkr. Med årets
resultat på 526 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare. Årets positiva resultat ger och har redan gett
möjligheter till finansierade satsningar. Ungdomsfotbollens största problem är bristen på konstgräsplaner och det är
även i framtiden en högst prioriterad fråga för våra satsningar. Bland annat så har vi under 2013 lagt konstgräs på
Sofia BP och Årsta IP. Under 2014 så kommer upprustningen av Årsta IP att fortsätta. Vi har även en ambition att
ytterligare stärka organisationen inom breddfotbollen (utvecklingsblocket) för att kunna hantera det ökande antalet
aktiva spelare och lag.
Hammarby IF Fotbollsförenings ungdomsverksamhet har under året haft Familjebostäder, Folksam, Interbus, Kappa
och Intersport som huvudsponsorer.
Peter Kleve
Föreningschef
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Foto: Andreas L Eriksson
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Akademilagen P8 - U19
Hammarby har akademilag i åldersklasserna från U8 till U19.
Akademiverksamheten fortsätter att
utvecklas. HIF FF har Akademilag i åldrarna 8-19 år som får allra bästa tänkbara utbildning, vilket också visat sig
resultatmässigt. I de yngsta åldrarna
är fokus på teknik, bollbehandling och
en mot en. Från 12-13 ålder är satsningen mer inriktad på speluppfattning, spelförståelse samt taktik.
SE- Certifiering
För tredje året i rad har Hammarbys Akademiverksamhet certifieras som fyrstjärnig.
U19
Laget slutade på 6:e plats av 14 lag i U19 Allsvenskan Norra. Nytt för i år var att bara två
lag gick till slutspel. Hammarbys lag fick en
tuff start med fem förluster på de sex första
matcherna vilket i praktiken gjorde att möjligheterna att nå slutspel var borta. Fördelen
med det var att laget kunde koncentrera sig
på utveckling mer än att försöka vinna till
varje pris. Många gånger bestod startelvan av
fem spelare födda 1996 i en serie där man får
vara född 1994.
Marcus Peterson Kettler vann den interna
skytteligan på 10 gjorda mål. Tre spelare födda 1997 samt en född 1998 har redan gjort
debut i U19. Nya U19-tränarna Jeppe Mauritzson och Isak Dahlin har en lovande trupp
där man siktar på att kriga om slutspelsplats
2014.
U17
Nya U17-tränarna Anders Wasserman och
Olof Unogård hade en kanonsäsong med
U17-laget. Laget vann U17 Allsvenskan Mellersta i överlägsen stil efter 17 segrar på 22
matcher. Roligt att laget ofta bestod av två
15-åringar i startelvan och ytterligare en som
inhoppare. I första slutspelsmatchen tog dock
det roliga slut. Vasalund stod för motståndet
och vann en jämn match med 2-1.
Wani Manziangu Mukoko vann den interna
skytteligan på 17 gjorda mål. Viktor Johansson, Lukas Jonzon samt Marwan Badr var de
12

spelare födda 1998 som ingick i truppen och
regelbundet matchade i U17. Under Gothia
Cup deltog Hammarby i Tipselit Trophy
U17 med ett lag bestående av spelare från
U17- och U19-trupperna. I gruppspelet besegrades både Lillehammer (Norge) samt storklubben River Plate (Argentina). Laget föll
sedan i kvartsfinalen mot Esbjerg FB.
U15/P98
Laget genomförde seriespelet i S:t Erikscupen godkänt med en 4:e placering i P15 Elit.
Det vill sig dock inte för laget när det väl
gäller. Såväl i Gothia Cup (kvartsfinal) som
i Sanktanslutspelet blev det överraskande
respass mot BP 2. Vi hade nog alla högre
förväntningar än så. Många av spelarna är
oerhört talangfulla men som lag har de inte
riktigt fått ihop det. Nu går de flesta spelarna
upp i U17.
U14/P99
Laget tappade inför säsongen sina två mest
tongivande spelare, Abel Girma och Adnan
Vrana, upp till P98. Det var ganska stor
omsättning på spelare över huvud taget i
truppen. Förväntningarna var därför inte så
stora på laget men man överraskade med att
komma på en solklar 3:e plats i P14 Elit. I
slutspelet blev dock Spånga för svåra i kvartsfinalen. Under sommaren gjorde laget en fin
prestation i Gothia Cup (där 182 lag deltog i
P14-klassen). Killarna nådde kvartsfinal där
man föll mot de slutliga vinnarna NK Krsko
från Slovenien. I Sverigecupen (inofficiellt
SM) började laget bra och räknades som en
av favoriterna. Laget föll dock redan i kvartsfinalen. Roligt var att turneringens skyttekung blev Marcus Mitander, 8 mål, trots att
han inte spelade alla matcher och att laget
åkte ut tidigt i slutspelet.
U13/P00
Ett intensivt år för laget. Säsongens första
höjdpunkt var 13-årscupen i Lomma som
räknas som inofficiellt SM. Förväntningarna var stora, men det ville sig inte. Bollen
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studsade inte lagets väg och det blev spel om
platserna 9-16. Där gick det bättre och laget
besegrade bland annat AIK men föll mot
Elfsborg på straffar och slutade på 10:e plats.
Inte långt senare var det dags för Gothia
Cup. Redan i gruppspelet ställdes man mot
storfavoriten CEF Tucaman från Argentina.
Efter en fantastisk match stod Hammarby
som segrare med 1-0. Argentinarna gick sedan till final på sin slutspelhalva. Totalt deltog nästan 130 lag i åldersklassen men Hammarby var svårstoppat och övervann de flesta
hindren. Energin tog dock slut i semifinalen
där man föll men slutade på delad 3:e plats.
I slutet av sommaren var det dags för BP
Stadium Cup. Ytterligare en cup med högklassigt motstånd. Laget besegrade där både
BP och AIK i vägen fram till final där finska
HJK var för starka. Året kröntes med seger i
S:t Erikscupslutspelet där Hammarby återigen besegrade BP i semifinal samt AIK i finalen. Formkurvan var stabilt stegrande under
hela säsongen.
U12/P01
Året där laget spelar både 9-manna och
11-manna. I KB Audi Cup, där startfältet
bestod av Nordens bästa lag, spelade laget
bra och tog en meriterande bronsmedalj. I
S:t Erikscupen gick laget till slutspel i P00
klassen men föll mot ett år äldre Djurgården.
Laget deltog i internationella turneringar i
Holland två gånger med bra resultat mot etablerade europeiska akademilag, segrar mot
bland annat mot West Ham United och SC
Heerenveen.
U11/P02
P02 spelade under året bland annat Minicupen i Falkenberg som räknas som inofficiellt
SM för P11. 64 av landets bästa P11 lag deltog. Storklubbar som AIK, GAIS, IF Brommapojkarna, Helsingborgs IF, Kalmar FF,
IFK Göteborg, Halmstad BK och BK Häcken deltog alla med sina bästa lag. Hammarby

stod som slutsegrare efter att ha besegrat favorittippade Malmö FF i finalen med 5-3.
Under sommaren var laget nära att upprepa
P01:s bedrift från året innan med att vinna
hela Gothia Cup. Men i finalen föll man mot
SKF Latvia SK Supernova från Lettland. Laget vann under året även Matrix Cup samt
gick till final i AIK Elit Cup.
U10/P03
För P03 var det Halör Cup Höllviken (inofficiellt SM för P10 år) som gällde. 112 lag
totalt deltog, bland andra Mjällby AIF, AIK,
Assyriska FF, Malmö FF, IF Brommapojkarna, Trelleborgs FF, IFK Göteborg, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF och Halmstads BK.
Även här blev Hammarby bästa svenska lag
då laget slutade på 3:e plats, finalen spelades
mellan två danska lag.
Laget fortsatte med en meriterande seger i BP
Stadium Cup där de bästa lagen från Stockholm och Finland deltog. Man deltog även i två
internationella turneringar i Tyskland. Laget
slutade på 18:e plats (av 48 deltagande lag) i den
första cupen och på 9:e plats (av 36) i den andra cupen efter segrar mot bland andra Schalke
04 (som blev 2:a) och Fortuna Dusseldorf (som
blev 3:a). Laget avslutade hösten med att prova
på 9-manna mot två år äldre motståndare i JFF
Cupen. Det slutade med ett silver!
U9/P04
Ett år yngre än sina motståndare deltog även
P04 i Halör Cup. Efter avancemang från
gruppspel besegrade man först Sirius och
sedan BP 03:2 innan IFK Klagshamn blev
för svåra i åttondelsfinalen. Starkt gjort mot
äldre motståndare. Seger blev det i Matrix
Cup. En efterlängtad seger mot bästa möjliga motstånd. Laget besegrade Haninge i
kvarten med 3-0, BP1 i semi med 4-1 och i
finalen blev det 3-1 mot Jarlaberg.
U8/P05
Tränare Charlie Lidholm har nött teknik med
spelarna under deras första år i Akademin.

Gothia Cup
Hammarby deltog med fem lag i årets Gothia
Cup. P02, P00, P99, P98 samt U17 deltog
alla med framgång. Syftet var, förutom att
få bra matcher mot internationellt motstånd,
skapa en gemenskap mellan åldersgrupperna
samt låta spelarna få uppleva Gothia Cup
som är en fantastisk upplevelse både på och
utanför planen.
Landslag
Följande spelare har deltagit på samlingar
med det svenska ungdomslandslagen under
2013:
P15/98: Viktor Johansson
P16/97: Sebastian Hjerpebo, Cesar Weilid
samt Alenga Masimango.
P17/96: Viktor Nordin, Oskar Williams
samt Markus Peterson Kettler. Viktor
Nordin deltog även i det framgångsrika P17
landslag som gick vidare från EM slutspelet
till VM i Förenade Arabemiraten där Sverige tog sig ända till VM-semifinal och blev
bronsmedaljörer.
P18/95: P19/94: Nicklas Lindqvist och Jonathan Tamimi Syberg.
Distriktslag
Följande spelare har deltagit på samlingar
med Stockholms distriktslag under 2013:
P99: Ian Hernesten, Jakob Rylander, Mattias
Wedin, Julian Suits, Tomas Wåhlin, Samouil Izountouemoi, Linus Gotenstam Karlsson, Isak Stone, Adnan Vrana, Abel Girma,
Guilliano Gatica samt Markus Mitander.
P98: Marwan Badr, Lukas Jonzon, Brasse
Wallefelt och Filip Björk. På Elitpojklägret
i Halmstad representerade Viktor Johansson
och Patrik Burman Hammarbys färger.
P97: Cesar Weilid, Alenga Masimango, Sebastian Hjerpebo, Rikard Cederqvist, Rodi
Tekes, Niklas Jansson, Kevin Salomonsson,
Kursat Ugur, Tamer Teke och Jannis Exousidis.
P96: Jesper Bolander, Marcus Peterson Kettler, Peter Border, Sebastian Sjöberg, Viktor
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Nordin, Oskar Williams samt Victor Vera
Garcia var alla med Stockholms segrande
distriktslag i finalen i Cup Byggnads mot
Västerbotten. Utöver dessa spelare har Alex
Simovski deltagit på samling under året.
Skolsamarbeten
Akademins skolsamarbeten har växt under
2013. Till Fredrika Bremergymnasierna,
Huddinge Gymnasium och Gubbängsskolan
har Midsommarkransens Gymnasium samt
Nybohovsskolan (Liljeholmen) anslutit sig.
Nybohovsskolan är en grundskola där Hammarby har fotboll på schemat för åk 4-6.
Juniorer till A-laget
Under året har Sebastian Ludzik -94, Jonathan Tamimi Syberg -94 samt Viktor Nordin
-96 tränat med A-laget. Jonathan avslutade
året som ordinarie högerback och spelade sju
matcher från start i Superettan och Viktor
gjorde fyra inhopp i Superettan.
Tränare i Akademilagen 2013
Lag

Ansvarig tränare, Assisterande tränare
Målvaktstränare

U19

Jeppe Mauritzson, Isak Dahlin 		
Gustav Scheutz
Anders Wasserman, Olof Ungård 		
Gustav Scheutz
David Roufpanah, Patrik Andersson		
Micke Ohlin
Jose Salomon, Vinnie Saujani		
Micke Ohlin
Charlie Lidholm, Erik Leonartsson		
Christian Hildebrandt
Mattias Ellhar, Micke Eriksson		
Leon Röse
Mattias Ellhar, Chris Öhman Törnsten
Leon Röse
Jose Salomon, Peder Eriksson
Sebastian Waldenström, Malek Benbouzid
Charlie Lidholm, Victor Eriksson

U17
P98
P99
P00
P01
P02
P03
P04
P05

Johan Lager
Sportchef Akademi
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Knatteverksamheten
Lek och Lär fotboll med Hammarby!
Hammarby IF FF knatteverksamhet har
under 2013 innefattat pojkfotboll för
5-7 åringar. I Knatteverksamheten deltar cirka 650 ungdomar tillsammans
med 180 aktiva och ideellt arbetande
ledare som i huvudsak kommer från
föräldraleden. Ledarna har roller som
tränare och administratörer.
Vi har nu genomfört andra året av vår utbildningsplan som går under namnet Lek
och Lär Fotboll. Hammarby IF FF har som
avsikt att utveckla samtliga fotbollsindivider
både fotbollsmässigt och socialt. Vårt uppdrag är att ge varje enskild spelare en bra fotbollsutbildning som skall vara både rolig och
utvecklande. Uppdraget är också att vidareutveckla varje enskild ledare genom att ge
dem kunskaper och erfarenheter inom området. Detta görs bland annat genom en stor
mängd ledarutbildningar och andra träffar.
Som regel genomför vi en intern ledarutbildning per månad med undantag för juli och
december månad.

med maximalt fyra spelare per lag. ”Veckans
tema” ingår även i smålagsspelet.
- Alla spelare bör röra bollen mycket under
träningspasset och vi rör bollen med båda
fötterna. Bollnuddandet skall alltid föregås
av syfte (varför) och instruktion (hur).
- Vi undviker ”köbildningar”. Vi vill vi uppnå många bollnudd för den enskilde spelaren. Vi har därför fler övningsstationer med
färre deltagare per station.
- Våra tränare skapar egna övningar med
stöd utifrån vår övningsbank och utbildningsplan.
Matcher
5-åringarna som startar sin verksamhet under april har inte ingått i matchverksamheten
under året. 6-7-åringarna har deltagit i vår
interna matchserie ”Bajenligan”, där syftet är
att skapa gemenskap och positiv anda under
fotbollsmässiga former. Matcherna spelades
under året vid Hammarbyhöjdens konstgräsplan under lördagar och söndagar.
I Bajenligan deltog totalt 44 Bajenlag vilka

Inomhusperioden (november-mars)
Alla lag tränar inomhus vid ett tillfälle per
vecka. Träningen bygger på många ”bollnudd” per spelare där de grundläggande
fotbollsmomenten tränas såväl isolerat som
funktionellt. Vi Leker och Lär fotboll under organiserade former. I varje enskilt träningsmoment finns både syfte (varför) och
instruktion (hur).
Utomhusperioden (april-oktober)
Vi har ett gemensamt träningsupplägg för
samtliga knattelag där det ingår ett enskilt
tema som tränas veckovis i en treveckors cykel. Detta för att ge spelaren möjligheten att
prova på de grundläggande fotbollsmomenten (vändningar, driva - finta - dribbla och
tillslag - skott).
- Alla träningar inleds med övningar för bollkontroll - tvåfotsteknik
- Alla träningar har ett mellanblock ”veckans
tema” (se ovan)
- Alla träningar avslutas med smålagsspel
14

Målsättning
- När spelaren är 7 år skall denne genom vår
verksamhet ha färdigheter för en god bollkontroll med båda fötterna.
- När spelaren är 7 år skall denne haft möjligheten att lära in de grundläggande fotbollsmomenten från våra teman.
Sammanfattningsviss bygger vi vidare och
utvecklar verksamheten, som är öppen för
alla som vill vara med och lära sig fotboll under ledning av våra engagerade och duktiga
ledare.
Under året har vi tagit emot ca 400 nya spelare inom knattefotbollen.
Ledorden i verksamheten är
KUL och UTVECKLANDE!
Daniel Engström
Sportchef Hammarby IF FF Knattefotboll
Foto: Anna Osaeus

Träningsverksamheten har vid utomhusperioden (april-oktober) varit belägen vid Kanalplan (Hammarby IP), Eriksdalsskolans
BP, Sofiaskolans BP, Hammarbyhöjdens BP,
Nytorpsskolans BP och Kärrtorps IP. Under
inomhusperioden (november-mars) har den
varit belägen vid Eriksdalsskolan och Björkhagens skolas gymnastiksalar.

i regel hade en match per vecka. Säsongen
2014 deltar 62 Bajenlag i Bajenligan.
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Utvecklingsblocket P8 - P12
Grabbars glädje över att få spela fotboll i en Hammarbytröja har varit det
bästa av det mesta…

Hammarby P02:6 med segerbucklan från Hammarby Spring Cup. Foto: Mattias Lörstad

Tjugofem träningsgrupper (över 400
spelare) i åldern 8 - 12 år har denna säsong under två till fem tillfällen i veckan
,beroende på ålder och intresse, tränat
eller spelat match. I Bajenland, Storstockholm, Sverige samt en och annan
grupp även utomlands.
Den som varit med och blickar tillbaka ett
par år ser att utvecklingen på våra grönvita
pojkar i dessa åldrar tydligt gått framåt.
Framför allt ser vi idag, här och där, fler små
lirare med häpnadsväckande tekniska kvalitéer.
Så vad är det då som gör att utvecklingen går framåt?
Det stora intresset hos föreningens ideellt arbetande tränare/ledare att förkovra sig i de
interna och externa utbildningar som erbjuds

är en bidragande orsak. Dessutom ser man
vilja till samarbete och erfarenhetsutbyte
mellan ledarstaber i alla åldergrupperna. En
annan orsak är det inspirerande förarbete
som ansvarig för knatteblocket står för.
En oerhört energigivande process under 2013
har varit och är fortfarande inventeringen av
åldersgrupp P12 inför uttalad lag 2-verksamhet till nästa säsong. Åldersgruppen består
idag av ca 70 spelare som har visat prov på en
mycket glädjande utvecklingskurva. Omorganisationen kommer att ge spelare än mer
möjlighet att utvecklas på den nivå man för
tillfället befinner sig på. Inga dörrar stängs,
och åldersgruppen kommer i så stor utsträckning det bara går att träna vid samma tider
och platser under kommande säsong.
Ett antal nya, hungriga tränare har under sä-
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songen kopplats till blocket, varav några studerar på GIH med inriktning på ledarskap
och fotboll.
Ovve Anderssons Ledarpris
Under hösten i samband med en A-lagsmatch
delades för första gången ”Ovve Anderssons
Ledarpris” ut. Priset som är en årlig utmärkelse tillägnad en ungdomsledare med ett
föredömligt ledarskap delades ut för första
gången. Daniel Häger som är ledare i åldersgrupp 00, lag 4 blev årets pristagare.
Säsongen har flutit på utan några större intermezzon, grabbars glädje över att få spela fotboll i en Hammarbytröja har varit det bästa
av det mesta…
Jeppe Sporre
Sportchef utvecklingsverksamheten P8-P12
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Utvecklingsblocket P13-P18
Mycket cupspel under året
U-truppen (spelare födda 94-97)
Truppen blev satt sent på året då många
96:or valde att lämna Hammarby för att spela med Älvsjö AIK:s och Skogås-Trångsunds
PA-trupper. Totalt försvann åtta spelare till
dessa klubbar och truppen fick fylla på med
en hel del nya spelare utifrån. Av 95:orna blev
bara en spelare kvar samt en som mitt under
säsongen återkom efter ett utbytesår i USA.
När truppen väl var klar så innehöll den 35
spelare födda 1994-1997.
Träningen under vintern fokuserade på kondition och styrka för att få upp alla i truppen
till en bra grundnivå. Försäsongen stördes
som för alla av den långa vintern. Väl igång
med säsongen så tränade truppen två pass på
Kanalplan och ett helplanspass på Hammarbyhöjden.
Truppen spelade i tre serier i Sanktan vilket
den inte riktigt räckte för. En hel del inlånade spelare har under säsongen därför spelat matcher med U-truppen. Spelare från JA,
PA, J17/16:2 samt 98:2 har deltagit i seriespelet.
P16
I P16 räddades kontraktet efter en stark avslutning sista sex matcherna. Totalt sett bra
spel men 97:orna hade problem att göra mål
och vinna. Åtta uddamålsförluster är ett
klart tecken på orutinen. Slutspelsplatsen
gavs till 98:2.

I slutet av sommaren åkte i stort sett hela
truppen till ett perfekt träningsläger i Groningen i Holland. Väl hemma så kändes det
som om spelet satte sig ordentligt. Också ur
social synvinkel var det ett väldigt bra läger.

00-lag har även 00:3 varit med i den gemensamma 11-mannaserien. Laget gick till final i
Roslagscupen och gjorde bra ifrån sig i Piteå
Summer Games där man åkte ut mot slutvinnaren i en jämn match som slutade 1-0.

Spelare födda 98-00

00:4
Totalt blev det till slut 29 spelare i truppen
efter att det tillkommit spelare från nedlagda
00:2. Truppen deltog i två Sanktanserier för
niomanna och tränade tre-fyra gånger i veckan beroende på årstid och matcher. Laget spelade också en hel del cuper under säsongen.
Huvudcup var klassiska Gothia i somras. Till
nästa säsong så slås truppen ihop med 00:5
samt att några spelare försvinner till nya 00:2.

98:2
Truppen har varit stor i år. Den startade med
26 spelare och ytterligare två tillkom under
säsongen. Laget har spelat i två S:t Erikscupserier och haft hög träningsnärvaro. Man har
genomfört tre elitcuper i Mellansverige och
spelat klassiska Aroscupen under sommaren.
Utvecklingsmässigt har truppen vuxit mycket under året.
Inför säsongen 2014 kommer förmodligen en
hel del spelare att hamna i nystartade U16truppen. Övriga fortsätter i ett nytt 98:2.
99:2
99:2 har bestått av 25 spelare och haft tillgång till både Kanalplan och Hammarbyhöjdens IP. Laget har deltagit i Sanktan.
Aroscupen och Gothia Cup och uppnådde
de mål man satte upp när det gäller resultat
och utveckling.

P17
I P17 spelades det bra fotboll hela säsongen.
Säsongen avslutades med Sanktanfinal som
förlorades med 1-0 mot Djursholm (som
även vann P17-serien).

99:3
99:3 har bestått av 21 spelare. Fokus är inte
bara på att prestera på fotbollsplanen, utan
också att fotboll ska vara roligt. I Sanktan
gick det sämre än året innan, med många
förluster i slutet av matcherna. När det gäller cuper gjorde man en storsatsning och åkte
på Cataluna Cup i Spanien. I oktober spelade laget Österåkerscupen i Åkersberga och
nådde kvartsfinal.

P18
I P18 var målet under året att så många som
möjligt av 97:orna skulle få testa att spela
mot äldre. Man blev mittenlag i serien och
gjorde ett par riktigt bra insatser mot betydligt större lag. Ut direkt i slutspelet på straffar
mot Essinge IK.

00:3
Truppen bestod vid säsongens början av 26
spelare, 20 från egna laget och sex från tidigare 00:2. Efter säsongen så flyttar två spelare till nya 00:2. I Sanktan spelade laget i
två 9-mannaserier där man vann den ena och
kom tvåa i den andra. Precis som alla andra
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00:5
Truppen bestod av 16 spelare då man gick
in i säsongen 2013 och under säsongen tappade man två. Eftersom laget bara spelade
en serie i Sanktan behöll man en liten trupp
som spelade i en niomannaserie (P13). Laget
gick där till slutspel. Dessutom delade man
på en serie i P14 med de andra Hammarby
00-lagen. Under vintern spelade man två inomhuscuper och under säsong ytterligare tre
cuper utomhus med Eskilscupen i Helsingborg som höjdpunkt.
00:6
Truppen har under året bestått av 13 spelare. Under 2014 kommer samtliga kvarvarande spelare att spela i nya 00:2-truppen
som bildats under hösten. I Sanktan tog sig
laget till kvartsfinal vilket var en bra prestation. I seriespelet så spelade man i en 9-mannaserie som vanns överlägset, samt delade
en 11-mannaserie med övriga 00-lag. Utvecklingsmässigt så var 9-mannaserien för
låg nivå och laget hade över 100 plusmål i
målskillnad när tabellen räknades ihop. En
hel del cuper har spelats under året, varav Eskilscupen i Helsingborg var den enda utanför
Stockholm.
John Fransson
Sportchef utvecklingsverksamheten P13-P18

Plantskolan
Foto: Hans Fridén

”Även målvakten ges nu möjligheter…”

Utöver ordinarie lagverksamhet får
spelare ur Hammarby IF FF Utvecklingsblock P8-P12 genom föreningens
Plantskola möjlighet till ett extra träningspass i veckan.
Utomhussäsongen 2013 har Hammarbyhöjden varit samlingsplatsen på onsdagseftermiddagar för över hundra spelare som för
tillfället drömmer lite mer om ett liv som fotbollsspelare. Under ledning av sju instruktörer med fullmatad övningsbank och kunskaper kring pojkfotboll har spelare utvecklats
utefter sin egen förmåga. Framför allt märker
man på de spelare som genom åren fortsätter att anmäla sig till skolan att övning ger
färdighet. Skolan ger även föreningens äldre
spelare som i sin ordinarie skolverksamhet
kanske har en inriktning på idrott och ledarskap möjlighet till att gå med Plantskolans
instruktörer som lärling eller prao. Väldigt
uppskattat av både stora och små.
En av två nyheter för denna säsong har varit
att skolan även erbjuder målvakter i åldern
10-12 år ett 70 minuters stenhårt träningspass under ledning av Utvecklingsblockets

målvaktstränarduo ”Billy & Leon” (Billy
Hoogendoorn och Leon Röse). Denna träning har visat sig vara mycket uppskattad av
de tretton burväktare som valt att delta.
Nyhet nummer två är att Hammarby Plantskola har haft ett samarbete med Huddinge.
30-40 Huddingespelare i plantskoleålder har
på Källbrinks IP under fredagseftermiddagar
erbjudits samma möjligheter som våra egna
små Söderbröder. Två eller tre instruktörer
har funnits på plats. Detta har visat sig vara
mycket uppskattat hos både spelare och föräldrar, glädjen har varit påtaglig under passen. ”Väl balanserat med bra disciplin” låter
en av instruktörerna hälsa (Basse Waldenström). Man har observerat stor utveckling
på spelarna. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete och att evangeliet sprider sig. Föräldrar som verkar som tränare i dessa spelares
respektive träningsgrupper har meddelat att
barnen tycker det varit både kul och lärorikt,
samt att ledarna ser att de som är med på
plantskolan utvecklats mycket och lärt sig att
behärska områden som deras andra lagkamrater kanske inte gör just för tillfället, främst
tekniken och bollkontrollen.
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Innehållet för ett Plantskolan träningspass
(utespelare), fördelat på 70 minuter ser ut så
här:
Rörelseteknik/Koordination/Snabbhet ca 10
min (Exempelvis kullekar, stafetter både med
och utan boll)
Bollbehandling ca 15 min (Kombinationer av
insida, utsida, sula med båda fötterna)
Finter/Vändningar ca 25 min (Fokus på kognitivt passande tekniker)
Spel 20 min (Smålagsspel med betoning på
1 mot 1)
Självklart gäller en stor flexibilitet under
dessa pass beroende på närvaro och hur en
grupp mår för tillfället. Det till exempel
ingen idé att nöta på om en stor del av gruppen haft frilufsdag, då kan eleverna istället
släppas loss för lite mer spontan fotboll. Eller om koncentrationen är på topp kanske en
lite mer komplex passningsövning med press,
vinkel och passning med ”rätt” fot kan vara
passande. Ansvariga, instruktörer och spelare verkar hur som helst trivas med varandra
och det är väl bara det bättre än vad många
skolor i vår huvudstad kan stoltsera med.
Jeppe Sporre Ansvarig för Plantskolan
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Hammarby Skolsamarbeten
Fredrika Bremer, Huddinge Gymnasium, Midsommarkransen Gymnasium,
Gubbängsskolan och Nybohovsskolan.
Förra året tillkom Huddinge gymnasium bland våra skolsamarbeten,
under 2013 så fortsatte denna positiva utveckling och klubben startade
samarbete både Midsommarkransen
Gymnasium och Nybovsskolan. Det är
kopplingen mellan förstalagen i Akademiverksamheten och skolsamarbeten
som gör samarbetena så starka och eftertraktade hos skolorna. Det är samma instruktörer som tränar våra akademilag som tar hand om eleverna på
skoltid, vilket gör att skolorna fylls med
elever eftersom instruktörerna är bland
Sveriges bästa fotbollsinstruktörer.
Gymnasieskolor
Samtliga våra gymnasiesamarbeten är NIU
godkänd. NIU – ”Nationellt godkända
idrottsutbildningar” – betyder att skolorna
är granskade och godkända av skolverket och
SvFF, att de klarar den höga kravbild som
ställs på utbildningen. Framför allt när det
gäller faciliteter, de teoretiska delarna och utbildningsnivå på instruktörerna.

Inför höstterminen startade vi upp samarbete med Midsommarkransen Gymnasium.
Det är en nystartad skola efter att Frans
Schartaus gymnasium och Farsta gymnasium slogs ihop och flyttade in i Brännkyrka
gymnasium lokaler, för att sen byta namn
till Midsommarkransen Gymnasium. Vår
instruktör på skolan är U19-lagets tränare
Jeppe Mauritzon.
Samarbetet med Huddingegymnasium drivs
tillsammans med Huddinge IF, på skolan har
Anders Wasserman, José Salomon och Gustav Scheutz varit ansvariga för utbildningen.
Medan det på Fredrika Bremergymnasierna
varit fler ansvariga instruktörer; Isak Dahlin,
Jeppe Mauritzson, Thom Åhlund, Magnus
Österberg och Gustav Scheutz har alla varit
delaktiga.
Grundskolor
Många av våra egna Hammarbyspelare väljer
att gå i någon av de skolor som vi samarbetar med. Men även många andra spelare från
mindre klubbar i söderort söker sig till våra
skolsamarbeten vilket är lika kul det. Ett bra

bevis på att vi bedriver en bra fotbollsutbildning för unga spelare. Fokus på skolpassen
är alltid glädje och individuell utveckling.
Största skälet till att spelare väljer att gå i
skolsamarbetena är möjligheten till mer träning. Träning handlar om upprepning och
de som väljer att gå med i skolsamarbetena
från 10 års ålder och fortätter gymnasiet ut,
ökar sin träningsdos med nästan 50 procent
under tio års tid.
Hammarby har länge samarbetet med Gubbängsskolan, en F-9 skola där man redan från
årskurs 4 kan välja att få träna fotboll på schemat två gånger i veckan. Fler och fler söker sig
till skolan och i höstas blev det rekord i antal
fotbollspelare på skolan, totalt 183 stycken.
Under hösten har Kenneth ”Kenta” Ohlsson
gått i pension och ersatts av José Salomon
som instruktör. Både Kenta och José har
under året jobbat tillsammans med Charlie
Lidholm.
Nybohovsskolan är en fotbollskola för årskurs 4-6 sen många år tillbaka, under året
valde Hammarby och Nybohovsskolan att
starta samarbete. Fredrik ”Peffe” Stübner är
huvudinstruktör på skolan.
Peter Kleve Föreningschef HIF FF
Foto: Therese Norberg

Målsättningen med NIU-verksamheten är
att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier. Fotbollsutbildningen ska ha en tydlig
elitfotbollskaraktär där målsättningen är att

uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell
elit. Totalt har vi haft runt 110 st spelare/
elever inom gymnasiesamarbetena under
året.
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Medlems- och marknadskommittén
Stormigt år som slutade i dur
Hammarby IF Fotbollförening har fler
betalande medlemmar än någonsin tidigare i föreningens historia: 11 745.
En framgång som beror på tre saker.
1. Fler än någonsin har köpt Säsongskort för att följa Hammarby på vår nya
arena, och därmed fått tillträde till den
gemenskap som ett medlemskap innebär.
2. Vi har en större ungdomsverksamhet än någonsin, vilket innebär fler
medlemmar.
3. Medlemmar, som traditionellt har
Hammarby som föreningen i sitt hjärta,
har valt att fortsätta.

Så hur ska vi konkretisera deras sympatier för
vår förening till någonting mer konkret: ett
medlemskap.
Det finns alltså mycket mer att göra, och gör
vi det rätt kommer vi att bli den överlägset
största idrottsföreningen i Sverige.
Detta är ett strategiskt arbete som har påbörjats och som bör utvecklas. För oss som arbetat med frågan handlar det mer om att hitta
gemenskap och kärlek, än om att erbjuda diverse rabattar hos utvalda företag.

Som ett sammantaget resultat av detta är
Hammarby IF Fotbollföreningen större än
någonsin, och en av de tre största idrottsföreningarna i Sverige, sett till medlemsntal.

Ett litet steg är taget med vår Årskrönika
2013, där förutom elitverksamheten även
Akademi- och Utvecklingsverksamheten och
alla lag 2013 presenteras i ord och bild. Det
här blir en bok som borde vara ett givet köp
för våra medlemmar under kommande år.

Å andra sidan: våra undersökningar visar att
det är ungefär 500 000 människor i Sverige
som har Hammarby som laget i deras hjärta.

Under våren 2013 lanserade vi Hammarbyiten Fotboll, det digitala magasinet om det
mycket framgångsrika arbete som bedrivs

inom vår kraftigt växande och allt mer framgångsrika ungdomsverksamhet. Och om allt
det arbete som görs bakom kulisserna för att
förbättra träningsmöjligheterna för alla barn
och ungdomar som vill leka och lära fotboll i
vårt upptagningsområde Bajenland.
Hammarbyiten Fotboll distribueras digitalt
fyra gånger per år via vårt nya medlemssystem som togs i bruk under 2012, och som
förbättrat våra möjligheter att kommunicera
både postalt och digitalt med föreningens
medlemmar.
Det finns fortfarande en stor potential och
mycket att utveckla. Vår förhoppning och
ambitionen är att 2014 års styrelse återupptar och vidareutvecklar arbetet under kommande år.
Peter Granström, Jonas Strimling,
Patrik Niklasson
Hammarby IF FF:s medlems- och
marknadskommitté

Matcharrangemang
De frivilliga krafterna
Hammarbys A-lag spelar varje år mellan april och november trettio seriematcher. Utöver detta kan det, som
nu under våren 2014, bli fråga om cupspel. Dessutom avverkar man ett tiotal
träningsmatcher, främst under februari
och mars. Det handlar alltså om ett
stort antal matcher som ska genomföras, och mycket sker bakom kulisserna.
För att allt ska fungera kring Hammarby
Fotbolls arrangemang behövs många frivilliga händer som hugger i. Det handlar vid
en vanlig hemmamatch om ett femtiotal
publikvärdar, och ungefär tio som jobbar
med matcharrangemanget där allt ska vara
på plats – från arenaljud till att domarteamet
får sitt pausfika.
Henrik Kindlund, VD Hammarby
Fotboll AB:
– Hammarby är och har alltid varit en gräsrotsrörelse. Det märks inte minst i form av
den stora mängden ideellt arbetande vi har
i klubben. Vi är väldigt stolta över den relation och den närhet som finns mellan klub-

ben och de människor som lägger ner många
timmar och dagar varje år, oftast i det tysta,
för klubben och för gemenskapen. Från klubbens sida vill vi rikta ett stort tack till er som
arbetat ideellt på våra matcher under 2013.
Publikvärdarna
Jasna Marcus, du är ansvarig för publikvärdsverksamheten. Vad gör egentligen en
publikvärd?
– Publikvärden är en person med stort hjärta
för Hammarby och som fungerar som föreningens förlängda arm när Bajen är matcharrangör. Myndigheterna och Svenska Fotbollförbundet föreskriver att ett visst antal
publikvärdar ska finnas på plats vid match.
När vi nu får än mer publik på våra matcher
blir deras uppgift ännu viktigare.
– Uppgifterna handlar mest om service, där
har publikvärden en avgörande roll för att
Hammarby Fotboll ska kunna erbjuda publiken en bra upplevelse både när det gäller service och säkerhet. Publikvärden får
en del utbildning i juridik, sjukvård och
brandkunskap för att vara förberedd på det
mesta, och man jobbar också förebyggande
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när det gäller ordningen på arenan.
Kari Sinkkonen, 58 och Anna Olofsson, 58
har båda varit publikvärdar på Hammarbys
matcher i ett antal år. Hur kom det sig att ni
började ställa upp som detta?
– Jag läste i Södermalmstidningen om Söderandan och började fundera på att aktivera
mig i min närmiljö, minns Anna. Farsor &
Morsor på stan? Eller…? Och så var jag en
dag inne på Hammarby Fotbolls hemsida
och såg att de efterlyste publikvärdar. Klockrent!
– Jag började jobba som publikvärd efter
säsongen när vi tog SM-guld. Då klubben
sökte publikvärdar tyckte jag det kunde vara
kul att ställa upp och hjälpa till. Man hade
ju upplevt ett guld som supporter i klacken,
så det kändes som en ny utmaning, berättar
Kari.
Hur brukar en matchdag se ut för er?
– Matchdagen är väl ganska lik en matchdag som supporter, lika nervöst men dock
utan alkoholintag… Man samlas en och en
halv timme innan och har genomgång, sedan gäller det att på ett positivt sätt hjälpa
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publiken tillrätta med de frågor som dyker
upp. Man träffar många vänner bland supportrarna, att man blivit ett känt ansikte
underlättar jobbet på läktaren. Det hjälper
också en del när det gäller att lösa de problem som uppkommer. Efter matchen brukar vi publikvärdar ha en liten samling där
vi går igenom dagen, säger Kari.
– Jag brukar komma lite tidigare för att
äta mat som Hammarby bjuder på. Innan
matchen handlar mitt jobb främst om att
hälsa publiken välkommen, visa folk till sina
platser och svara på frågor. Under match är
det framför allt att se till att trappor och andra utrymningsvägar hålls fria. När matchen
är slut stannar vi kvar tills alla gått hem och
portarna är stängda, berättar Anna.
Är uppgifterna och matchupplevelsen annorlunda för er på Tele2 Arena, jämfört med på
Söderstadion?
– Det finns inget som går upp mot intensiteten och stämningen på Söderstadion. Det
som skiljer är att det brukade vara riktigt
trångt att jobba vid klacken där. Nya arenan
är luftigare och det är mer utrymme för besökarna, det känns just för tillfället som att
jobbet är lite mer serviceinriktat än tidigare.
Man får mest visa folk tillrätta – på gamla
Söderstadion hittade alla till allt. Men det
kommer säkert att bli bra på nya framöver,
med stämning och intensitet, speciellt om
vi går upp i Allsvenskan. Det är så pass nytt
både för supportrar och för oss som jobbar,
menar Kari.
– På Söderstadion var vi mycket närmare
20

varandra och det var ofta trångt, instämmer
Anna. Att hålla trapporna rena var ett mycket mer utmanande jobb där, nu finns det ju
mycket mer plats. Samarbetet oss emellan var
också intensivare.
Vad är då det bästa med att vara publikvärd?
– Publiken! utbrister Anna. Att träffa alla
trevliga människor. Livet på läktaren är en
match i sig. Publiken har sitt fokus på spelplanen – vi har vårt fokus på publiken. Det
händer både roliga och tråkiga saker, men
det känns ändå alltid som att man har behövts.
– Att man träffar så mycket Bajenvänner och
att man kan hjälpa föreningen man älskar.
Jag jobbar ideellt även för Hammarby Damfotboll, Hammarby Bandy och för Hammarby Handboll. Jag har även varit med på
en hel del bortamatcher med fotbollen. Om
laget börjar visa mer kvalitéer igen kommer
bortaföljet öka, för det känns som om Bajen
bara blir populärare, avslutar Kari.
Matcharrangemanget
Janne Sjöberg är ansvarig för att allt går som
det ska inne på arenan när Hammarby har
hemmamatch. Och det är en hel del?
– Till A-lagets hemmamatcher finns en grupp
om cirka tio personer som sköter lite olika saker. Det handlar om service till domarna och
lagen, speakers, arenaljud och arenabild, statistik, tidsschema och en del annat. Samtliga
jobbar ideellt. Musiken väljs av ljudansvarige
Tomas Bergqvist, det brukar bli aktuell musik med inslag av klassiska Hammarbylåtar.
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Speaker på Hammarbys matcher är Paul Pintér. Har han då inspirerats av någon kollega?
– Nej, jag har inte inspirerats av någon annan speaker utan kör mitt eget race, det jag
har som mål är att slå Stabben Ahlnérs antal
år från när han var speaker, haha… Om det
är knepiga namn? Innan matcherna går jag
igenom laguppställningarna och tränar på
uttalet.
Lennart Oskarsson, pressupport-ansvarig,
hur ser dina uppgifter ut?
– Det handlar om ackreditering av press, genomförande av presskonferensen efter match
och distribuering av dokument till pressen
innan och under match, Dessutom markservice med kaffe och bullar för domare, funktionärer och press.
Björn Jansson, du jobbar också med att serva
pressuppbådet. Och du har funnits länge i
klubben?
– Ja, jag har jobbat inom Hammarby sedan
jag var 15 år gammal. Det har egentligen inte
förändrats nämnvärt under årens lopp, och
det är samma rutiner oavsett vilka vi möter.
Som alla förstår är det ett omfattande maskineri som sätts i rullning när det är dags
för Hammarbys startelva att tåga ut till ”Just
idag är jag stark”. Att allt fungerar, år efter år
– det kan vi tacka de här trogna individerna
och deras medarbetare för.
Håkan Leydner och Mattias Jansson

Hammarby Fotboll AB

I det följande redovisar Hammarby Fotboll
AB sitt tolfte räkenskapsår, vilket omfattar
perioden 2013-01-01 till 2013-12-31. Bolagets verksamhet har under räkenskapsåret
omfattat A-laget i Superettan samt juniorlaget i Juniorallsvenskan Elit Norra. Hammarby Fotboll har även deltagit i Folksam
U21 Superettan Norra. Denna verksamhet definieras som elitverksamheten inom
Hammarby Fotboll. 2013 var ett viktigt år
i Hammarby Fotboll AB:s utveckling. Trots
ett ekonomiskt resultat strax under budget,
kan vi se framtiden an med ett visst mått av
tillförsikt.

Sportsligt kan 2013 ses som ett mellanår
där ett antal nya spelare och ledare anslöt
till klubben i slutet av året. Efter en blandad
säsong slutade laget femma i Superettan. Positivt var att vi under slutet av året lyckades
knyta till oss en sportslig ledning i form av
ny huvudtränare och sportchef, med hög
kompetens och lång erfarenhet av fotboll på
högsta nivå. Denna ypperliga kompetens och
gedigna erfarenhet är något klubben kommer bygga sin nya sportsliga organisation
omkring de kommande åren.
Trots ett fantastiskt publikstöd under hela
året nådde vi inte riktigt upp till våra budgeterade mål när det gällde publikintäkterna.
Detta hade främst att göra med något lägre
publiksiffror än beräknat under våren, samt
att vi sålde något färre årskort på sittplats
på Tele2 Arena. Även sponsor- och marknadsintäkterna landade något under budget.
Övriga intäkter (av engångskaraktär) samt
merchandise-försäljning bidrog starkt till att
de totala intäkterna till slut ändå uppgick till
101 % av budget.
På kostnadssidan uppgick våra rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, till 104 % av
våra budgeterade kostnader. Matchkostnader

i form av personal, polisbevakning samt böter ökade. Likaså blev kostnaderna för marknadsföring och försäljning inför flytten till
nya arenan något högre än budgeterat.
Sammantaget gör allt detta att resultatet efter
finansiella poster är något sämre än budget.
Hammarby Fotboll AB redovisar därmed ett
resultat före skatt som är -1 323 tkr. Jämfört
med 2012 är det dock ett rejält steg i rätt
riktning, då var resultatet före skatt -8 893
tkr. Med andra ord gör Hammarby Fotboll
AB en resultatförbättring på drygt 7 500 tkr
jämfört med föregående räkenskapsår. Det
egna kapitalet uppgår vid årets utgång till
3 716 tkr.
Framtidsutsikt
Inför 2014 kan vi se en positiv förändring i
form av minskade kostnader då faktureringen från polisen kommer att upphöra. Vidare
fortgår planeringen av vårt nya klubbhus,
dock har vi stött på ett antal utmaningar i
form av placering av huset i förhållande till
bygglovet. Vi har dock starka förhoppningar
att detta ska lösa sig under det första halvåret
och att själva byggandet ska kunna påbörjas
under 2014.

Foto: Andreas L Eriksson

Hammarby Fotboll AB är i enlighet med
Svenska Fotbollförbundets stadgar
ett så kallat idrottsaktiebolag. Detta
innebär att en majoritet av rösterna i
bolaget måste ägas av den ideella föreningen Hammarby IF Fotbollförening,
vilken är medlem i Svenska Fotbollförbundet. Per 2013-12-31 äger Hammarby IF Fotbollförening 50,4 % av rösterna och 29,6 % av kapitalet i Hammarby
Fotboll AB. Resterande röster/kapital
ägs av Anschutz Entertainment Group
Sweden AB samt fem övriga mindre investerare.
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SLO-funktionen
Andra året

2012 infördes inom Hammarby Fotboll funktionen Supporter
Liaison Officer, SLO. Funktionen handlar om att förbättra
servicen för supportrar och dialogen och samverkan mellan
supportrar, klubb och andra aktörer.
Första året ägnades mycket tid åt att känna av behovet av funktionen och identifiera fokusområden. Andra året om att utveckla
organisation och innehåll för den. Inom ramen för de olika fokusområdena för funktionen följer några exempel på arbete inom
respektive område som skett under året 2013:
Service/Information
Praktisk hjälp till tifogrupp inför matcher, information till supportrar inför bortamatch, initiativ för förbättrande av handikappades situation på läktarna, initiativ till utvecklat arbete på familjeläktare. Däribland uppstart av och organiserande av BUS
– Bajens Unga Supportrar.
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Dialog och samverkan
SLO har arbetat med aktiv dialog, samverkan och information.
Till exempel genom att lyfta fram önskemål och frågor mellan
klubb, motståndarklubbar, supportrar och polis på hemma- och
bortamatcher. SLO har också organiserat möten mellan supportrar och klubbens representanter. Dels genom att upprätta
kontinuerliga månadsmöten med representanter för organiserade supportergrupper och klubbrepresentanter, dels genom att
arrangera öppna möten anpassade efter behov.
Samverkan/Samhälle
Arbete med samverkan som inkluderar supportrar, klubb och
samhällsaktörer. Exempelvis samverkan på ett lokalt plan med
nätverket Söderandan inför de två supportermarscher som arrangerades under året. Detta för att göra så många som möjligt
nöjda längs med marschens väg: supportrar, butiksinnehavare,
åskådare, trafikanter och boende. SLO har också samverkat
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med Stockholms Ungdomstjänst genom att låta ungdomar avtjäna sin ungdomstjänst inom klubben. Genom att låta supportrar göra samhällstjänst/ungdomstjänst i klubben hoppas
vi bidra till att bryta destruktiva mönster och öka förståelsens
för klubbens arbete. Skapande av en organisation för spontanfotboll är ett annat exempel på SLO:s arbete under året. Dessutom har SLO samarbetat med Lindeparkens Gymnasiesärskola, där skolans elever utfört arbetsuppgifter kopplat till både
klubb och supportrar på matcherna. I klartext har det handlat
om att elever från Lindeparken – supportrar till Hammarby –
genom SLO:s försorg hjälpt till att sälja matchprogram. Här har
det samhällsrelaterade knytits ihop med supporterkultur och
publikservice.
Kunskap
SLO har bidragit med kunskap i syfte att kanalisera och stimulera initiativ och reaktioner åt konstruktivt håll. Exempelvis hölls

ett kunskapsbyggande informationsmöte om föreningsdemokrati och om regelverket samt förutsättningarna för arrangemang på Hammarbys matcher (och i svensk fotboll). Dessutom i
form av föredrag om SLO-funktionen och om supporterkultur på
utbildningar som den nationella utbildningen av supporter- och
evenemangspolisen.
Mätbarhet
Under december 2013 utformades för andra året i rad en publikenkät till besökare på matcherna under säsongen att svara
på. 2300 svar kom in och har hanterats och förmedlats vidare
till ansvariga för olika områden av förbättringsarbetet. I enkäten
har de svarande tillfrågats om hur de uppfattar SLO-funktionen,
för att på så vis kunna utveckla den.
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Jakob Uddeholt
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A-laget
Mot nya tider
Hammarbys säsong 2013 innebar ytterligare en placering bakom tättrion i
Superettan. Fjärdeplatsen föregående
år blev en femteplacering, där laget
aldrig riktigt lyckades skapa kontakt
med tabelltoppen. Året blev historiskt och minnesvärt, då det till stor
del präglades av den något försenade
flytten till en ny arena. Söderstadion,
Bajens hem sedan 1967, fick en känslosam avtackning inför 13 201 åskådare. Och på Tele2 Arena såg 29 175
premiärmatchen.
Hösten 2012, när ett med nyförvärv förstärkt
Hammarby på de nio sista matcherna bara
förlorade en, hade gjort att förväntningarna
på toppstrid i serien fanns där inför den följande våren. Framför allt hemvändande Kennedy Bakircioglu, men även danske mittbacken Thomas Guldborg Christensen och
erfarne anfallaren Erik Sundin hade stått för
insatser som lovade gott. Men Bajen fick en
motig start, som man dock repade repade
sig ifrån. Bara för att sedan åka på tre raka
0-1-förluster framåt sommaren - något som
gjorde att man hela tiden var pressat att försöka jaga ikapp. Tränaren Gregg Berhalter
fick aldrig tillräcklig fart på den grönvita
målfabrikationen, och tvingades lämna sitt
uppdrag under sommaren.
Försäsongen
Hammarby spelade tio träningsmatcher i
februari och mars. Tre segrar, tre oavgjorda
och fyra förluster blev facit. Vid match- och
träningslägret i Ayia Napa på Cypern spelade
laget 3-3 mot finska Jyväskylä och föll med
0-3 mot Mjällby. I genrepet väntade nytt
finskt motstånd i form av inhemska mästarlaget HJK Helsingfors, och gästerna avgick
med segern inför ungefär 3 000 på Söderstadion. Något cupspel blev det inte detta år, då
det ju blivit respass mot Sirius föregående höst.
Superettans vårsäsong
Premiären spelades i Borås, då Ljungskile
inte fått sin plan spelklar, och flera tusen
tillresta Bajenfans fick se en ganska motig
0-0-match. Inte heller i hemmapremiären
lossnade det – 1-1 mot Värnamo, trots mängder av målchanser. Laget presterade sin bästa
fotboll för året när seriefavoriten Örebro kom
på besök, och de grönvita vann med 2-1 efter
mål av Erik Sundin och Billy Schuler, båda
i en glimrande första halvlek. På det karga
Falkenbergs IP var geisten som bortblåst,
men 0-1-förlusten följdes av tre raka segrar.
Nu hade man häng.
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Mycket spolierades genom 0-1-förluster i åttonde, nionde och tionde serieomgången.
GAIS, Jönköpings Södra och topplaget
GIF Sundsvall blev för svåra, och efter 2-2
hemma mot Varberg hade mycket av luften
gått ur. Bakircioglu skruvade en hörna direkt i mål på Stora Valla, vilket blev matchens enda balja i bortamötet med Degerfors.
Därefter väntade det oundvikliga avskedet av
Söderstadion. Hammarby hamnade tidigt i
underläge men Bakircioglu räddade ansiktet
på klubben då en omöjlig frispark gick in
bakom Ängelholms keeper. Han blev därmed historisk sista målskytt på arenan, innan
känsloyttringarna tog vid och pågick långt in
på nattkröken.
Arenapremiär och tränarbyte
Falkenberg, ”Giffarna” och ÖSK gled oundvikligen ifrån. Hammarby var visserligen
bra på att inte släppa till mål bakåt, men i
gengäld var fabrikationen framåt av det torftigare slaget. I vissa matcher skapade man
mängder av lägen utan att kunna förvalta
dem, men ibland var det helt enkelt för svårt
att dyrka upp motståndarlagens försvar –
inte minst kändes spelet alltför ofta tempo
fattigt. Efter en utflykt till Jämtland och
möte med Östersunds FK (1-1) var det dags
för arenapremiär på Tele2 Arena, föreningens nya hem, som var utsålt för mötet med
Örgryte. Matchen var dock symptomatisk
för säsongen. 29 avslut mot mål räckte inte,
och det blev mållöst.
Några dagar efter seriepremiären på Tele2
Arena kom Paris Saint-Germain på besök för
en vänskapsmatch, ett möte som Zlatan Ibrahimovics stjärnspäckade lag vann med 2-0.
Klippet där Daniel Theorin tar bollen från
Zlatan och får en kram närmar sig en miljon
visningar… Detta skulle bli Berhalters sista
match som ansvarig för Hammarby. Några
dagar innan serien vände kom beskedet att
tidigare Hammarbymittfältaren (och assisterande tränaren till Sören Cratz 2001) Thomas Dennerby tog över.
Dennerby fick en smakstart, med 3-0-seger
på Gamla Ullevi efter två Sundin-mål och
ett märkbart rakare anfallsspel, men krampaktigheten visade sig åter mot Ljungskile i
omgången därpå som kunde åka hem med
en 1-0-vinst. Bortamötet med Värnamo resulterade i programenlig seger, och i Örebro
väntade ett av flera ”sista halmstrån”. Trots
en stark insats blev det bara 1-1. Falkenberg
vann sedan med 3-0 på Tele2 Arena, men
mot Brage i följande hemmamatch prickade
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Nik Ledgerwood in det första grönvita målet
på den nya arenan efter 413 minuters väntan.
Det fortsatte att svänga om Bajen. För andra året i rad blev laget fullkomligt sönderkontrat på Landskrona IP (1-4), men kunde
sedan revanschera sig mot GAIS, då egna
produkten Jonathan Tamimi debuterade och
Nicklas Lindqvist gjorde sitt första seriemål
för klubben då han satte 3-1 på tilläggstid.
Eftersnacket dominerades dock av tråkiga
händelser på läktarplats som ledde till ett
långt spelavbrott. Hammarby både bötfälldes och bestraffades med spel inför tomma
läktare men efter överklagande och idogt
arbete slapp klubben drabbas av spel utan
publik.
Seriens slutfas
Hammarby var egentligen för långt efter för
att kunna blanda sig i striden om kvalplatsen,
men ytterligare ett par sista chanser bjöds det
på. GIF Sundsvall, som vid tillfället låg trea,
lyckades rida ut stormen och ta med 1-1 hem
till Medelpad. Andreas Haddad gjorde sitt
första mål från straffpunkten i bortamötet
med Varberg, något som räckte till tre poäng
efter storspel av Johannes Hopf i Bajens mål.
När seriefyran Degerfors kom till Bajenland
hade ”Giffarna” tidigare på dagen tagit poäng i Södertälje, vilket innebar att den lilla
strimma hopp som funnits om att nå kvalplatsen försvann. Värmlänningarna vann
med 1-0 och befäste sin placering.
Mellan 2-3-förlusten i Ängelholm och
2-1-segern i slutomgången mot Östersund
träningsmatchade Hammarby hemligt mot
Spårvägen, seger 3-1, och efter seriespelet
spelades ytterligare två matcher där flertalet
provspelare medverkade. Superettan-spelet
sammanfattar vi så här: Hammarby tog på
de 30 serieomgångarna 47 poäng, två färre
än under 2012. ”Giffarna” på kvalplatsen
hade elva pinnar ner till Bajen, som under
säsongen tog tretton segrar, spelade oavgjort
åtta gånger och förlorade nio matcher. För
andra året i rad blev man näst bäst bakåt med
28 insläppta mål, men vi tvingas titta hos
bottentrion Värnamo, Örgryte och Brage för
att hitta lag som gjorde färre än Hammarbys
34 mål.
Svenska cupen
Våren 2014 kommer Hammarby för första
gången att delta i Svenska cupens nya spelform, med gruppspel. Man ställs där mot
Malmö FF, Ängelholm och Degerfors. Detta
tack vare 2-0-segern borta mot Norrby (som

Foto: Andreas L Eriksson.

vann sin division 2-serie) i årets andra besök
på Borås Arena i Svenska cupens andra omgång.
Spelarrekryteringar under 2013
Redan hösten 2012 stod det klart att Christoffer Carlsson, yttermittfältare från Falkenbergs FF, skulle ansluta vid årsskiftet då hans
kontrakt löpte ut. Under vintern värvades sedan holländske högerbacken Michael Timisela, Assyriskas offensive mittfältare Nahir
Besara och målvakten Tim Markström (från
danska FC Fredericia). Under sommarfönstret värvades Andreas Haddad, närmast från
Allsvenskan och Brommapojkarna, samt anfallskollegan Luke Rodgers (engelsman som
senast spelat i League One-klubben Shrewsbury Town). Från ungdomsleden hämtades
mittfältaren Viktor Nordin och ytterbacken
Jonathan Tamimi.
Ett stort antal spelare försvann från klubben efter säsongen. I tur och ordning rörde
det sig om Luke Rodgers (anfallare), Mattias Adelstam (anfallare), Billy Schuler (anfallare), Adis Hušidić (mittfältare), Mikael
Rynell (mittfältare), Monday James (försvarare), Erik Sundin (anfallare), Nik Ledger-

wood (mittfältare), Max von Schlebrügge
(försvarare), Erik Figueroa (försvarare), Kevin Angleborn (målvakt), Billy Berntsson
(försvarare), Christoffer Hansebjer (anfallare, under året utlånad till Enskede), Robin
Tranberg (mittfältare), Christoffer Carlsson
(mittfältare), Christophe Lallet (mittfältare)
och Sebastian Castro-Tello (mittfältare/anfallare, under hösten utlånad till azeriska
Revan).
Dennerby lämnade sitt uppdrag efter året,
och på tränarposten tog mångårige Kalmar
FF-tränaren Nanne Bergstrand över. Med sig
hade han gamle lumparkompisen och tidigare allsvenske tränaren Mats Jingblad, som
efterträdde Gustaf Grauers på sportchefsposten. På spelarsidan har följande pjäser anslutit efter säsongens slut: Marko Mihajlovic
(bosnisk mittback, närmast från IK Brage),
Amadaiya Rennie (liberisk yttermittfältare/
anfallare, från Degerfors IF), Erik Israelsson (innermittfältare från Kalmar FF), Johan
Persson (innermittfältare från Östers IF),
Stefan Batan (ytterback/yttermittfältare från
Assyriska FF), Fredrik Torsteinbø (norsk yttermittfältare från Sandnes Ulf), Lars Mendonca Fuhre (även han norsk yttermittfäl-
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tare, från Aalesunds FK) och Pablo Piñones
Arce (återvändande anfallare, närmast från
Östers IF).
Landslagsuppdrag
Nicklas Lindqvist deltog i U19-landslagsspel
också under 2013. Dessutom fick Jonathan
Tamimi, som behållit sin plats i Hammarbys
startelva efter debuten mot GAIS, chansen
i U19-landslagströjan för dubbelmöte med
Finland. Nik Ledgerwood behöll sin plats i
Kanadas startelva, där han spelar högerback,
och det blev ett knippe framträdanden. Det
stora utropstecknet på landslagssidan var att
innermittfältaren Viktor Nordin som inte
bara gjorde ett par inhopp i U17-EM, utan
även deltog i det svenska U17-landslag som
gjorde VM-succé i Förenade Arabemiraten.
Nordin spelade där från start i åttondelsfinalen mot Japan och byttes in mot Honduras i
kvartsfinalen, men han fick då sin andra varning och kunde göra ett nytt inhopp först i
bronsmatchen mot Argentina. Tillsammans
med U19-lagets anfallare Marcus Kettler
Peterson togs han sedan ut till U17-landslagets läger i november.
Mattias Jansson
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U21-laget
Utvecklande säsong
Till denna andra säsong i SvFF:s nya
U21-seriemodell hade själva systemet
gjorts om något – i stället för norra,
mellersta och södra serierna fanns nu
två allsvenska U21-serier och likaså
två serier för klubbarna i Superettan.
Hammarby spelade därmed i Folksam
U21 Superettan Norra under 2013.
Då Hammarby Talangfotbollsförening lades ned efter 2011 års deltagande i Division
1 Norra på grund av förändringar i reglerna
för spelarnas utlåningsavtal till A-laget, har
Hammarby Fotboll sedan dess alltså deltagit i SvFF:s U21-seriesystem. Hammarbys
samarbetsklubb Nacka FF, som under 2012
lånat två HIF-spelare, ramlade denna säsong
ur Division 2. Därmed blev U21-deltagandet
än viktigare för matchning av A-lagsspelare.
Det är egentligen mer rättvisande att tala
om en U21-konstellation än ett U21-lag.
Till skillnad mot A-lag och U19-lag finns ju
här ingen specifik trupp. Det handlar i stället om en blandning av unga spelare från Atruppen, överåriga spelare från A-truppen i
behov av matchträning eller test i en ovan position på planen (fem överåriga spelare plus
en målvakt tillåts), och tongivande killar från
U19-laget. I enstaka fall har även U17-spelare
medverkat.
Ingrediensernas proportioner varierar, och
ibland finns också gästspelare med. Hammarby har exempelvis under 2013 inte helt
sällan tagit hjälp av Söderortsklubbar som
Enskede IK, Huddinge IF och Älvsjö AIK
då U19-lagets och A-lagets matcher legat så
att det behövts spelare till U21-spelet. Dessa
matcher fungerar också som bra tillfällen för
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Hammarbystaben att i egen miljö bekanta
sig närmare med potentiella nyförvärv.
Med det sagt – nye tränaren Mikael Hjelmberg
var inför säsongen noga med att kommunicera
att det inte är frågan om ”några reservlagsmatcher som ska städas undan”. Hjelmberg har
under året arbetat med individuell träning
och talangutveckling för A-lagets yngre spelare och de killar i U19-laget som knackar på
A-lagsdörren, samt med scouting.
Grundserien, där motståndet bestod av Superettans norra halva och alltså innebar fjorton
matcher, gick överlag riktigt bra för de grönvita. Hemmamatcherna spelades detta år på
flera olika ställen: de flesta på Hammarby IP
och Söderstadion, men besök på Stadshagens
IP och Gubbängens IP gjordes också. Bajen
förlorade bara två matcher, båda borta, mot
Östersunds FK och Assyriska FF. Det blev
oavgjort borta mot IK Brage och GIF Sundsvall, samt i hemmamötet med ÖFK. Resterande matcher, nio stycken, vann Hammarby.
Det räckte till serieseger och en plats i säsongens A-slutspel, men de sista omgångarna var
rafflande. Efter 2-0 mot IK Sirius (Ljungskile
SK valde att inte medverka i U21-spel varför
en klubb underifrån behövdes) på speedwayoch fotbollsbanan i Gubbängen hade man
det hela i egna händer. I sista omgången väntade GIF Sundsvall inför uppåt trehundra
åskådare på Hammarby IP, och seger krävdes
för att passera medelpadingarna. 3-1, efter
två mål av Christoffer Hansebjer, och saken
var klar.
2012 var grundserien – ofta med allsvenska
klubbar som motståndare – tung, och B-
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slutspelet roligare resultatmässigt. 2013 blev
det tvärtom. Hammarby hamnade i samma
slutspelsgrupp som Mjällby AIF, IFK Göteborg och IF Elfsborg. Höjdpunkten kom i
första omgången, hemma mot blekingarna,
där Bajen hämtade upp ett 0-2-underläge
till oavgjort efter sena mål av Billy Schuler
och Mattias Adelstam. Men därefter gick det
mest emot och det blev bara en poäng, även
om det var nära i hemmamötet med boråsarna – som sedermera utklassade BK Häcken
i finalen.
Unge anfallaren Hansebjer, som flyttades
upp till A-truppen under fjolsommaren, var
under 2013 utlånad till moderklubben Enskede IK i Division 2, men också tillgänglig
för spel i Hammarbys U21-spel där han gjorde fyra mål (lika många mål hann Sebastian
Castro-Tello med innan sin utlåning). Robin
Tranberg, som framåt hösten spelade till sig
en startplats i A-laget, agerade dessförinnan
oftast lagkapten vid U21-matcherna.
U19-lagets Jonathan Tamimi, även han
ordinarie i A-laget under Superettans slutskede, var också tongivande i U21-spelet.
Detsamma gäller U19-mittbacken Sebastian
Ludzik, som fick speltid på försäsongen och i
vänskapsmatchen mot Paris Saint-Germain.
Han fanns även med på bänken ett par gånger i slutet av A-lagssäsongen. Målvakten Kevin Angleborn spelade också mot PSG, och
fick debutera med seger i sista Superettanomgången. Slutligen har nog matchandet i
U21-serien gjort en del för stegen som P17landslagets innermittfältare Viktor Nordin
tagit under året, som avslutades med att han
hade del i U17-landslagets VM-brons.
Mattias Jansson

Publikstatistik och utmärkelser 2013
Intresset för att se Hammarby ökade dramatiskt under
2013. Publiksnittet ökade från 8 463 år 2012 – vilket i sig
var en fantastisk siffra – till mäktiga 12 101. Hammarby
slog därmed AIK:s Superettanrekord från 2005 då solnaiterna drog 11 872 åskådare i snitt. Hammarbysnittet 2013
är på en sådan nivå att endast tre allsvenska klubbar nådde
högre siffror, detta alltså under en säsong när laget aldrig
var riktigt nära uppflyttning. Jämförelsen med Allsvenskan
visar också att Hammarby har ökat sin dragningskraft på
ett markant sätt de senaste åren. 2011 var Bajens snitt
500 personer bättre än det allsvenska snittet. 2012 hade
marginalen ökat till 1 400 personer och 2013 hade Hammarby i snitt 4 500 åskådare fler än vad Allsvenskan kom
upp i.
En förklaring till uppsvinget är förstås den nya arenan, Tele 2 Arena
eller Nya Söderstadion som den också har kommit att kallas. Nya
arenor har i sig en dragningskraft men det är också tydligt att Hammarbypubliken i en period av sportslig nedgång kraftsamlat och slutit
upp kring sitt lag på ett för svenska förhållanden mycket ovanligt sätt.
I Superettan som helhet ökade publiken med 501 personer i snitt, till
2 957. Det större intresset för serien är förstås en direkt följd av Hammarbys höga publiksiffror.
Bästa publiksiffran under säsongen kom som väntat när nya arena
invigdes. Örgryte IS var motståndare i premiären på Tele 2 Arena
den 20 juli och 29 175 personer kom för att se mötet, som slutade
0-0. Även fortsättningsvis var intresset stort för Hammarbys hemmamatcher, först i sista omgången kom färre än 10 000 åskådare. Av
de 15 matcherna på hemmaplan sågs nio av femsiffriga åskådarantal
(tre året innan).

Hammarbys lägsta publiksiffra under säsongen var 7 886 i serieavslutningen mot Östersund. På bortaplan var Hammarbysnittet 3 935.
I cupen spelade Hammarby bara en match, mot Norrby IF, och den
avgjordes på bortaplan inför 1 856 åskådare.
Klas Ruthmans pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årligen delar ut ett individuellt- och lagpris på totalt 5 000 kronor. Priset tillfaller en spelare som
är lojal, god kamrat och har bra träningsnärvaro och har delats ut
årligen sedan 2009. Priset delas ut i samband med en A-lagsmatch på
hemmaplan under sensommaren, denna gång blev det mot IK Brage
den 2 september. 2013 års pristagare var Jonathan Kansa (född 1998).
Ovve Anderssons Ledarpris
Ett för säsongen nyinstiftat pris var Ovve Anderssons Ledarpris.
Ovve har arbetat många år inom Hammarbys organisation och skapat ett pris vars syfte är att belöna en ledare som står för ett föredömligt ledarskap. Pristagare 2013 blev Daniel Häger, ledare i 00 lag 4.
Pelle Lindberghs Minne
Pelle Lindberghs stiftelse är en organisation som sedan 2012 delar
ut ett stipendium för att uppmuntra och stödja personer och organisationer inom Hammarby IF, hockeymålvakten Pelle Lindberghs
moderförening. Den är alltså inte knuten till fotbollen men det kan
ju ändå hända att stipendiet går till personer inom HIF FF. Just detta
skedde i år Tony Wågensand, ledare för Hammarby Fotbolls P98:or,
och Bilal Ali Mohammed, spelare i Hammarby Fotbolls P01 Akademilag, blev stipendiater för 2013. Stipendierna delades ut i halvtidspausen i matchen Hammarby-Östersunds FK den 2 november.
Initiativtagaren till stipendiet, Bruno Ohlzon, ledde ceremonin.
Hellapriset och Intersportpriset
Hellapriset och Intersportpriset delades inte ut under 2013.
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En höjdpunkt under säsongen publikt sett var förstås också Hammarbys allra sista match på Söderstadion som spelades den 23 juni
mot Ängelholms FF. 13 201 fick uppleva denna händelse, många fler

hade velat vara med men nu just arenans begränsade kapacitet var ju
en av orsakerna till att den togs ur bruk.

Publikligan i Superettan 2013
(Publiksnitt hemma)
1 Hammarby 12 101
2 Örebro SK 4 937
3 GAIS 3 335
4 Östersunds FK 3 320
5 GIF Sundsvall 3 062
6 Örgryte IS 2 607
7 Degerfors IF 2 462
8 Falkenbergs FF 2 217
9 Varbergs BoIS 2 187
10 Landskrona BoIS 2 142
11 Assyriska FF 1 975
12 Jönköpings Södra IF 1 928
13 IK Brage 1 768
14 IFK Värnamo 1 394
15 Ljungskile SK 1 185
16 Ängelholms FF 695
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Fakta och statistik 2013
Hammarbys A-lag

Målvakter: Johannes Hopf (29 matcher), Kevin Angleborn (1
match), Tim Markström.
Försvarare: Erik Figueroa (26 matcher), Thomas Guldborg
Christensen (23 matcher), Daniel Theorin, (22 matcher), Michael
Timisela (19 matcher), Billy Berntsson (12 matcher), Max von
Schlebrügge (12 matcher), Monday James (7 matcher), Jonathan
Tamimi (7 matcher), Sebastian Ludzik (0 matcher)
Mittfältare: Nahir Besara (28 matcher), Christophe Lallet (27
matcher), Nikolas ”Nik” Ledgerwood (24 matcher), Christoffer
Carlsson (24 matcher), Kennedy Bakircioglu (23 matcher),
Mikael Rynell (20 matcher), Adis ”Baggio” Husidic (16 matcher),
Robin Tranberg (13 matcher), Nicklas Lindqvist (7 matcher),
Viktor Nordin (3 matcher)
Anfallare: Erik Sundin (26 matcher), Mattias Adelstam (12
matcher), William ”Billy” Schuler (11 matcher), Sebastian
Castro-Tello (9 matcher), Andreas Haddad (6 matcher), Ali Sinan
Ayranci (2 matcher), Christoffer Hansebjer (0 matcher, utlånad
till Enskede IK under säsongen).

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2013: George
Moussan (målvakt), Fredrik Forsberg, José Monteiro de Macedo,
Luis Antonio Rodriguez, Marcus Törnstrand, Sebastian Bojassén,
Andreas Dahl, Max Forsberg, Fadi Malke, Peter Nemanja Micic.
Nyförvärv inför säsongen och under säsong: inför säsongen
kontrakterades de nya spelarna holländaren Michael Timisela
(kom från VVV Venlo), Christoffer Carlsson (från Falkenbergs FF),
Sebastian Ludzik (uppflyttad från Hammarby J), Tim Markström
(senast i danska FC Fredericia), Viktor Nordin (uppflyttad från
Hammarby J), Jonathan Tamimi (dito) och Nahir Besara (från
Assyriska FF). Under sommarens öppna transferfönster anslöt
Andreas Haddad (senast i BP) och engelsmannen Luke Rodgers
(senast i Shrewsbury Town)
Tränare: Gregg Berhalter (till och med juni, därefter tog Thomas
Dennerby över)
Assisterande tränare: Carlos Banda
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson

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.

Lagledare: Peter Thunell

Intern skytteliga: Kennedy Bakircioglu 7, Christophe Lallet
5, Erik Sundin 5, Nahir Besara 4, Nikolas Ledgerwood 2,
Mikael Rynell 2, Andreas Haddad 2, Sebastian Castro-Tello
1, Max von Schlebrügge 1, Billy Schuler 1, Erik Figueroa 1,
Mattias Adelstam 1, Nicklas Lindqvist 1.

Fystränare: Mladen Jovanovic
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Materialförvaltare: Anders Bitén

Sjukgymnast: Mikael Klotz, Sam Masih
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Resultat
Matcher i Superettan
7 april (Borås Arena)
Ljungskile SK-Hammarby 0-0
Publik: 3 369
14 april (Söderstadion)
Hammarby-IFK Värnamo 1-1 (1-1)
0-1 40 Pär Cederquist, 1-1 45 Erik
Figueroa (Kennedy Bakircioglu)
Publik: 11 725
21 april (Söderstadion)
Hammarby-Örebro SK 2-1 (2-0)
1-0 26 Erik Sundin (Christoffer Carlsson),
2-0 43 William Schuler (Adis Husidic),
2-1 78 Alhassan A Kamara (Magnus
Wikström)
Publik: 9 535
25 april (Falkenbergs IP)
Falkenbergs FF-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0 11 Stefan Rodevåg (Victor Sköld)
Publik: 1 903
2 maj (Söderstadion)
Hammarby-Assyriska FF 1-0 (1-0)
1-0 40 självmål
Publik: 8 336
9 maj (Domnarvsvallen)
IK Brage-Hammarby 0-2 (0-0)
0-1 69 Christophe Lallet, 0-2 77 Nikolas
Ledgerwood
Publik: 4 802
20 maj (Söderstadion)
Hammarby-Landskrona BoIS 1-0 (1-0)
1-0 41 Nahir Besara (Erik Sundin)
Publik: 8 721
23 maj (Gamla Ullevi)
GAIS-Hammarby 1-0 (0-1)
1-0 78 Andreas Drugge
Publik: 5 107
27 maj (Söderstadion)
Hammarby-Jönköpings Södra IF 0-1 (0-0)
0-1 67 Oskar Olsson (Viktor Rönneklev)
Publik: 8 557
2 juni (Norrporten Arena)
GIF Sundsvall-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0 3 Adam Chennoufi (Kevin Walker)
Publik: 4 742
10 juni (Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS FC 2-2 (1-0)
1-0 32 Erik Sundin (Erik Figueroa), 2-0
58 Kennedy Bakircioglu, 2-1 64 Ardian
Rexhepi (Joakim Sjöhage), 2-2 67 Erkan
Saglik (Pierre Tillman)
Publik: 8 218

15 juni (Stora Valla)
Degerfors IF-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 77 Kennedy Bakircioglu
Publik: 4 803
23 juni (Söderstadion)
Hammarby-Ängelholms FF 1-1 (0-1)
0-1 5 Robin Staaf (Martin Andersen), 1-1
85 Kennedy Bakircioglu
Publik: 13 201
29 juni (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK-Hammarby 1-1 (0-1)
0-1 14 Sebastian Castro Tello (Erik
Figueroa), 1-1 71 Rasmus Lindkvist
(Steven Burton)
Publik: 6 028
20 juli (Tele 2 Arena)
Hammarby-Örgryte IS 0-0
Varningar, ÖIS: Jakob Lindström, Johan
Lundgren
Publik: 29 175 (rekord för Superettan)
29 juli (Gamla Ullevi)
Örgryte IS-Hammarby 0-3 (0-0)
0-1 59 Erik Sundin (Kennedy Bakircioglu),
0-2 70 Mattias Adelstam (Erik Figueroa),
0-3 Erik Sundin (Nikolas Ledgerwood)
Publik: 4 183
4 augusti (Tele 2 Arena)
Hammarby-Ljungskile SK 0-1 (0-0)
0-1 75 James Sinclair (Jonas Lindberg)
Publik: 14 374
12 augusti (Finnvedsvallen)
IFK Värnamo-Hammarby 0-2 (0-2)
0-1 19 Christophe Lallet (Daniel Theorin),
0-2 34 Erik Sundin (Robin Tranberg)
Publik: 3 022
19 augusti (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby 1-1 (0-0)
1-0 48 Ahmed Yasin, 1-1 90+1 Max von
Schlebrügge
Publik: 8 709
26 augusti (Tele 2 Arena)
Hammarby-Falkenberg 0-3 (0-1)
0-1 19 Carl Wede (Per Frick), 0-2 51 Per
Frick (Victor Sköld), 0-3 64 Victor Sköld
(Daniel Johansson)
Publik: 14 084
29 augusti (Södertälje Fotbollsarena)
Assyriska FF-Hammarby 1-2 (0-1)
0-1 30 Kennedy Bakircioglu straff, 0-2
58 Christophe Lallet (Michael Timisela),
1-2 79 Admir Aganovic (Levon Pachajyan)
Publik: 3 759
2 september (Tele 2 Arena)
Hammarby-IK Brage 2-0 (0-0)
1-0 53 Nikolas Ledgerwood (Kennedy
Bakircioglu), 2-0 90+4 Kennedy
Bakircioglu straff
Publik: 11 879
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14 september (Landskrona IP)
Landskrona BoIS-Hammarby 4-1 (3-1)
1-0 10 Fredrik Olsson (Alexander Tkacz),
2-0 17 Fredrik Olsson (Alexander Tkacz),
2-1 18 Kennedy Bakircioglu (Nahir
Besara), 3-1 20 Fredrik Olsson (Fredrik
Karlsson), 4-1 63 Fredrik Karlsson (Erik
Andersson)
Publik: 2 646
19 september (Tele 2 Arena)
Hammarby-GAIS 3-1 (1-1)
1-0 6 Christophe Lallet, 1-1 35 Daniel
Freire Mendes, 2-1 86 Kennedy
Bakircioglu (Jonathan Tamimi Syberg),
3-1 90+1 Nicklas Lindqvist (Viktor
Nordin)
Publik: 10 538
22 september (Stadsparksvallen)
Jönköpings Södra IF-Hammarby 1-2 (1-2)
0-1 23 Mikael Rynell, 1-1 26 Kenan
Hajdarevic (Robert Gojani), 1-2 28
Christophe Lallet (Kennedy Bakircioglu)
Publik: 2 569
29 september (Tele 2 Arena)
Hammarby-GIF Sundsvall 1-1 (0-1)
0-1 38 Johan Eklund (Simon Helg), 1-1
64 Nahir Besara (Mikael Rynell)
Publik: 14 208
5 oktober (Påskbergsvallen)
Varbergs BoIS FC-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 74 Andreas Haddad straff
Publik: 2 053
20 oktober (Tele 2 Arena)
Hammarby-Degerfors IF 0-1 (0-0)
0-1 77 Johan Bertilsson
Publik: 11 012
26 oktober (Ängelholms IP)
Ängelholms FF-Hammarby 3-2 (2-0)
1-0 40 Muamet Asanovski, 2-0
45+3 William Robert Warshaw (Björn
Westerblad), 2-1 47 Nahir Besara (Erik
Sundin), 2-2 50 Andreas Haddad, 3-2 58
Junes Barny
Publik: 1 355
2 november (Tele 2 Arena)
Hammarby-Östersunds FK 2-1 (1-1)
0-1 16 Jamie Ryan Hopcutt (Marcus
Törnstrand), 1-1 45 Nahir Besara (Erik
Sundin), 2-1 89 Mikael Rynell (Erik
Figueroa)
Publik: 7 886

Matcher i Svenska cupen
Omg 2, 5 september (Borås Arena)
Norrby IF-Hammarby 0-2 (0-0)
0-1 (67) Nahir Besara, 0-2 (90)
Christophe Lallet
Publik: 1 856
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Matcher i Svenska cupen
Omg 2, 5 september (Borås Arena)
Norrby IF-Hammarby 0-2 (0-0)
0-1 (67) Nahir Besara, 0-2 (90) Christophe Lallet
Publik: 1 856
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26 mars Hammarby-Örebro SK 2-1 (1-0). Mikael Rynell, Erik Ejermark. Publik: 62
26 mars
Hammarby-Örebro SK 2-1 (1-0)
(Stadshagen)
Mikael Rynell, Erik Ejermark. Publik: 62 (Stadshagen)
1 april IK Brage-Hammarby 0-0. Publik: ingen uppgift (Domnarvsvallen)
1 april IK Brage-Hammarby 0-0
9 april Östersunds FK-Hammarby 3-0 (0-0). Publik: 111 (Jämtkraft Arena)
Publik:
ingen uppgift (Domnarvsvallen)
15 april
Hammarby-Degerfors
IF 3-1 (1-0). Sinan3-0
Ayranci,
Sebastian Castro-Tello,
9 april
Östersunds
FK-Hammarby
(0-0)
Christophe Lallet. Publik: 70 (Hammarby IP)
Publik: 111 (Jämtkraft Arena)
30 april Hammarby-Assyriska FF 5-0 (3-0). Christoffer Hansebjer 2, Douglas Kisch
15 april
Hammarby-Degerfors
IF Publik:
3-1 (1-0)
Samuelsson,
Johan Bakircioglu, Mirnes Aljic.
ingen uppgift (Hammarby IP)
Sinan Ayranci, Sebastian Castro-Tello, Christophe Lallet.
14 maj GIF Sundsvall-Hammarby 1-1 (0-1). Sinan Ayranci. Publik: 150 (Norrporten Arena)
Publik: 70 (Hammarby IP)
28 maj Degerfors IF-Hammarby 2-3 (0-0). Sina Ayranci 2, Nicklas Lindqvist. Publik:
30 april
Hammarby-Assyriska
FF 5-0 (3-0)
ingen uppgift
(Stora Valla)
Christoffer
Hansebjer 2, Douglas Kisch Samuelsson, Johan
4 juni Hammarby-IK Brage 5-1 (3-1). Mattias Adelstam 2, Christophe Lallet, Marcus
Peterson Kettler,
WilliamAljic.
Palmén.
Publik: 100
(Söderstadion)
Bakircioglu,
Mirnes
Publik:
ingen
uppgift (Hammarby IP)
14 maj
Sundsvall-Hammarby
1-1
(0-1) 2. Publik: 30 (Behrn
11 juniGIF
Örebro
SK-Hammarby 1-2 (0-0). Sebastian
Castro-Tello
Arena)
Sinan
Ayranci. Publik: 150 (Norrporten Arena)
28 maj Degerfors IF-Hammarby 2-3 (0-0)
Sina Ayranci 2, Nicklas Lindqvist. Publik: ingen uppgift (Stora Valla)
4 juni Hammarby-IK Brage 5-1 (3-1)
Mattias Adelstam 2, Christophe Lallet, Marcus Peterson Kettler,
William Palmén. Publik: 100 (Söderstadion)
11 juni Örebro SK-Hammarby 1-2 (0-0)
Sebastian Castro-Tello 2. Publik: 30 (Behrn Arena)

17 juni IK Sirius-Hammarby 0-2 (0-1)
Mikael Rynell, Nicklas Lindqvist. Publik: 100 (Lötens IP)
25 juni Hammarby-Östersunds FK 2-2 (0-0)
Sebastian Castro-Tello, Andreas Holmberg. Publik: 200 (Söderstadion)
15 juli Hammarby-IK Sirius 2-0 (2-0)
17 juni IK Sirius-Hammarby 0-2 (0-1). Mikael Rynell, Nicklas Lindqvist. Publik: 100
Christoffer
Hansebjer, Sebastian Ludzik. Publik: ingen uppgift
(Lötens IP)
(Gubbängens IP)
25 juni Hammarby-Östersunds FK 2-2 (0-0). Sebastian Castro-Tello, Andreas Holmberg.
31
juli200Assyriska-Hammarby
1-0 (1-0)
Publik:
(Söderstadion)
Publik: 282 (Södertälje Fotbollsarena)
15 juli Hammarby-IK Sirius 2-0 (2-0). Christoffer Hansebjer, Sebastian Ludzik. Publik:
uppgift (Gubbängens
IP)
6ingen
augusti
Hammarby-GIF
Sundsvall 3-1 (3-0)
Christoffer
Hansebjer1-02,(1-0).
Billy
Schuler.
Publik:
251 (Hammarby IP)
31 juli Assyriska-Hammarby
Publik:
282 (Södertälje
Fotbollsarena)
6 augusti Hammarby-GIF Sundsvall 3-1 (3-0). Christoffer Hansebjer 2, Billy Schuler.
Publik: 251 (Hammarby IP)

U21 A-slutspel grupp 1
Folksam U21 A-slutspel grupp 1
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13 augusti Hammarby-Mjällby AIF 2-2 (0-2). Billy Schuler, Mattias Adelstam. Publik: 150

(Hammarby IP)
13
augusti Hammarby-Mjällby AIF 2-2 (0-2)
3 september
Hammarby-IFK
0-4 (0-2).
Publik:150
235 (Hammarby
IP)
Billy
Schuler,
Mattias Göteborg
Adelstam.
Publik:
(Hammarby
IP)
310september
Hammarby-IFK
Göteborg
0-4 Publik:
(0-2) ingen uppgift
september IF Elfsborg-Hammarby
3-1 (2-0).
William Palmén.
(Borås Arena)
Publik:
235 (Hammarby IP)
30 september
IFK Göteborg-Hammarby
4-1 (1-1). Sebastian
Ludzik.
Publik: ingen
10
september
IF Elfsborg-Hammarby
3-1
(2-0)
uppgift (Hjällbovallen)
William Palmén. Publik: ingen uppgift (Borås Arena)
7 oktober
Hammarby-IF
2-3 (1-0). Andrés Thorleifsson,
Schuler. Publik:
30
september
IFKElfsborg
Göteborg-Hammarby
4-1Billy
(1-1)
150 (Hammarby IP)
Sebastian Ludzik. Publik: ingen uppgift (Hjällbovallen)
22 oktober Mjällby AIF-Hammarby 3-0 (0-0). Publik: 100 (Strandvallen)
7 oktober Hammarby-IF Elfsborg 2-3 (1-0)
Andrés Thorleifsson, Billy Schuler. Publik: 150 (Hammarby IP)
22 oktober Mjällby AIF-Hammarby 3-0 (0-0)
Publik: 100 (Strandvallen)
Tabell och resultat Juniorallsvenskan Elit Norra
http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/u19-serierna/elit-norra/?scr=table&ftid=39033
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6 april
Hammarby-Djurgårdens IF 2-3 (0-1)

Mirnes
Erik Ejermark.
Publik:
237
6 aprilAljic,
Hammarby-Djurgårdens
IF 2-3 (0-1).
Mirnes Aljic,
Erik (Hammarby
Ejermark. Publik: 237IP)

(Hammarby IP)
13 april
AIK-Hammarby 3-2 (1-1)
13 april
AIK-Hammarby
3-2 (1-1). Sebastian
Marcus Peterson Sjöberg.
Kettler, Sebastian
Sjöberg. 70
Publik:
70
Marcus
Peterson
Kettler,
Publik:
(Skytteholms
IP)
(Skytteholms IP)
20 april Hammarby-Gefle IF 3-0 (0-0)
20 april Hammarby-Gefle IF 3-0 (0-0). Viktor Nordin, Nicklas Lindqvist, Oliver Cucarano
Viktor
Nordin,
Averstad.
Publik:Nicklas
ingen uppgiftLindqvist,
(Hammarby IP)Oliver Cucarano Averstad. Publik:
ingen uppgift (Hammarby IP)
28 april Västerås SK-Hammarby 2-1 (0-0). William Palmén. Publik: 112 (Swedbank Park Arena)
28 april Västerås SK-Hammarby 2-1 (0-0)
1 maj Hammarby-Åtvidabergs FF 2-4 (1-1). Marcus Peterson Kettler, Sebastian Sjöberg. Publik:
William
Palmén.
101 (Hammarby
IP) Publik: 112 (Swedbank Park Arena)
1 maj
Hammarby-Åtvidabergs
FFPeterson
2-4 Kettler.
(1-1)Publik: ingen uppgift
4 maj
Syrianska FC-Hammarby 3-1 (1-1). Marcus
(Södertälje
Fotbollsarena)
Marcus
Peterson
Kettler, Sebastian Sjöberg. Publik: 101 (Hammarby IP)
10 maj
Hammarby-Älvsjö
AIK 3-2 (3-1). Mirnes Aljic,
4 maj
Syrianska
FC-Hammarby
3-1William
(1-1)Palmén. Publik: 100 (Hammarby
IP)
Marcus
Peterson Kettler. Publik: ingen uppgift
17 maj Hammarby-Vasalunds
IF 3-2 (1-0). Viktor Nordin 2, William Palmén. Publik: ingen
(Södertälje
Fotbollsarena)
uppgift (Hammarby IP)
10 maj Hammarby-Älvsjö AIK 3-2 (3-1)

30

26

22

2

2

88-32

56

68

Mirnes Aljic, William Palmén. Publik: 100 (Hammarby IP)
17 maj Hammarby-Vasalunds IF 3-2 (1-0)
Viktor Nordin 2, William Palmén. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
25 maj IFK Norrköping-Hammarby 1-2 (0-1)
Mikael Leino, Andreas Kotsiopoulos Holmberg. Publik: 83 (Nya Parken)
1 juni Hammarby-IF Brommapojkarna 1-1 (0-0)
William Palmén. Publik: 152 (Hammarby IP)
8 juni GIF Sundsvall-Hammarby 3-2 (1-1)
Peter Border, Sebastian Sjöberg. Publik: 152 (Norrporten Arena)
15 juni Hammarby-Skiljebo SK 7-0 (2-0)
Marcus Peterson Kettler 3, Gordon Jordell 2, Andreas Kotsiopoulos
Holmberg, Mirnes Aljic. Publik: 70 (Hammarby IP)
24 juni IK Sirius-Hammarby 0-4 (0-1)
Andreas Kotsiopoulos Holmberg, William Palmén, Kasper Kajermo,
Filip Brkic. Publik: 53 (Lötens IP)
20 juli Vasalunds IF-Hammarby 1-1 (0-0)
Sebastian Ögren Hjerpebo. Publik: 100 (Skytteholms IP)
3 augusti Hammarby-IK Sirius 4-2 (1-1)
Marcus Peterson Kettler 2, Andreas Kotsiopoulos Holmberg, Victor
Garcia. Publik: 75 (Hammarby IP)
10 augusti Skiljebo SK-Hammarby 2-2 (1-1)
Mirnes Aljic, Gordon Jordell. Publik: 69 (Hamre, Västerås)
17 augusti Hammarby-GIF Sundsvall 0-2 (0-1)
Publik: 60 (Hammarby IP)
24 augusti IF Brommapojkarna-Hammarby 6-3 (3-3)
Nicklas Lindqvist 2, Mikael Leino. Publik: 70 (Grimsta IP)
28 augusti Hammarby-IFK Norrköping 0-4 (0-2)
Publik: 150 (Hammarby IP)
8 september Älvsjö AIK-Hammarby 0-1 (0-0)
Sebastian Sjöberg. Publik: 106 (Älvsjö IP)
14 september Hammarby-Syrianska FC 5-1 (3-1)
Mikael Leino, Peter Border, Alenga Masimango, Andreas Kotsiopoulos
Holmberg, William Palmén. Publik: 215 (Hammarby IP)
21 september Åtvidabergs FF-Hammarby 1-2 (1-2)
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William Palmén, Victor Vera Garcia. Publik: 77 (Kopparvallen)
28 september Hammarby-Västerås SK 2-0 (1-0)
Kasper Kajermo, Erik Ejermark. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
5 oktober Gefle IF-Hammarby 3-1 (1-0)
William Palmén. Publik: ingen uppgift (Strömvallen)

12 oktober Hammarby-AIK 2-1 (2-0)
Marcus Peterson Kettler 2. Publik: 249 (Hammarby IP)
18 oktober Djurgården-Hammarby 5-2 (2-1)
Sebastian Sjöberg, Mikael Leino. Publik: ingen uppgift (Hjorthagens IP)

U17 Allsvenska Mellersta

9 juni Hammarby-Carlstad United BK 4-1 (1-0)
Kevin Castaneda Isaza, Jesper Bolander, William Vera Garcia, Alenga
Masimango. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
14 juni Djurgårdens IF-Hammarby 5-2 (3-1)
Alenga Masimango, självmål. Publik: 37 (Hjorthagens IP)
19 juni Hammarby-Djurgårdens IF 3-3 (1-1)
Alexander Ilic, Emil Eriksson, Alenga Masimango.
Publik: ingen uppgift (Hammarbyhöjdens BP)
27 juni Carlstad United BK-Hammarby 1-2 (1-1)
Alenga Masimango 2. Publik: 52 (Klasmossens IP)
4 augusti Hamm,arby-Åtvidabergs FF 5-0 (2-0)
Emil Eriksson 2, Wani Manziangu Mukoko, Alenga Masimango, Marcus
Burman. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
11 augusti Lärje Angereds IF-Hammarby 2-4 (1-2)
Wani Manziangu Mukoko 2, Alenga Masimango, Alexander Ilic.
18 augusti Hammarby-Älvsjö AIK 3-2 (1-1)
Lucas Jonzon, Marcus Burman, Alenga Masimango.
Publik: 64 (Hammarby IP)
25 augusti IFK Uddevalla-Hammarby 2-1 (1-0)
Alenga Masimango. Publik: 100 (Kamratgården, Uddevalla)
1 september Hammarby-BK Häcken 6-2 (2-1)
Lucas Jonzon 2, Marcus Burman, Wani Manziangu Mukoko, William
Vera Garcia, Alenga Masimango. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
8 september Skogås Trångsunds FF-Hammarby 0-0
Publik: 58 (Nytorps Mosse IP)
15 september Hammarby-Gunnilse IS 5-0 (3-0)
Emil Eriksson 3, Sebastian Ögren Hjerpebo, Wani Manziangu Mukoko.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
22 september IFK Norrköping-Hammarby 2-3 (0-2)
Wani Manziangu Mukoko, William Vera Garcia, Emil Eriksson.
29 september Hammarby-Jönköpings Södra IF 2-1 (1-1)
Marcus Peterson Kettler, Alenga Masimango.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
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U17-slutspelet
6 oktober, åttondelsfinal: Hammarby-Vasalunds IF 1-2 (1-1)
William Vera Garcia. Publik: 250 (Hammarby IP).
Foto: Andreas L Eriksson

7 april Jönköpings Södra IF-Hammarby 0-3 (0-1)
Sebastian
Ögren Hjerpebo, Emil Eriksson, självmål. Publik: 50
U17 Allsvenska Mellersta
(Junebäcken,
Jönköping)
Tabell och resultat
http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/u17-serierna/elit-mellersta/
14 april Hammarby-IFK Norrköping 4-2 (2-1)
7 april Jönköpings
Södra IF-Hammarby
(0-1) Sebastian
Ögren
Hjerpebo,(Hammarby
Emil
Emil Eriksson
3, Jannis
Exousidis.0-3Publik:
ingen
uppgift
IP)
Eriksson, självmål. Publik: 50 (Junebäcken, Jönköping)
21 april Gunnilse IS-Hammarby 2-2 (2-1)
14 april Hammarby-IFK Norrköping 4-2 (2-1). Emil Eriksson 3, Jannis Exousidis. Publik:
Cesar ingen
Welid,
självmål.
Publik:
ingen uppgift (Hjällbovallen)
uppgift
(Hammarby
IP)
28 april
Hammarby-Skogås
FF 1-0Publik:
(1-0)
21 april
Gunnilse IS-Hammarby 2-2 Trångsunds
(2-1). Cesar Welid, självmål.
ingen uppgift
(Hjällbovallen)
Sebastian
Ögren Hjerpebo. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
aprilHäcken-Hammarby
Hammarby-Skogås Trångsunds
FF 1-0
(1-0). Sebastian Ögren Hjerpebo. Publik:
5 maj 28BK
1-3
(0-2)
ingen uppgift (Hammarby IP)
Emil Eriksson,
Wani Manziangu Mukoko, Marcus Burman. Publik:
5 maj BK Häcken-Hammarby
ingen uppgift
(Gothia Park)1-3 (0-2). Emil Eriksson, Wani Manziangu Mukoko,
Marcus Burman. Publik: ingen uppgift (Gothia Park)
12 maj Hammarby-IFK Uddevalla 6-0 (4-0)
12 maj Hammarby-IFK Uddevalla 6-0 (4-0). Wani Manziangu Mukoko 2, Alengi
Wani Manziangu
Mukoko
2,Isaza,
Alengi
2, (Hammarby
Kevin Castaneda
Masimango 2, Kevin
Castaneda
EmilMasimango
Eriksson. Publik: 100
IP)
maj Älvsjö
AIK-Hammarby
0-3 100
(0-2). Wani
Manziangu Mukoko
Isaza, 19
Emil
Eriksson.
Publik:
(Hammarby
IP) 2, Marcus Burman.
Publik: 114 (Älvsjö IP)
19 maj Älvsjö AIK-Hammarby 0-3 (0-2). Wani Manziangu Mukoko 2,
Marcus Burman. Publik: 114 (Älvsjö IP)
26 maj Hammarby-Lärje Angereds IF 2-0 (0-0)
Kevin Castaneda Isaza, Sebastian Ögren Hjerpebo.
Publik: 37 (Hammarby IP)
2 juni Åtvidabergs FF-Hammarby 0-9 (0-5)
Wani Manziangu Mukoko 6, Marcus Burman, Alenga Masimango,
Lucas Jonzon. Publik: 45 (Kopparvallen)

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2013

31

HAMMARBY
FOTBOLL
Veterinärgränd 6, 121 63 Johanneshov, tel 08 – 462 88 10
info@hammarbyfotboll.se www.hammarbyfotboll.se

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2013

