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HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015

Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 10 mars 2016.
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
Ett rekordår som ger framtidstro
2015, säsongen då Hammarbyfotbollen firade 100-årsjubileum, går till historien som ett mycket bra år. Vi lyckades med
målsättningen att åter etablera oss i högsta serien, vi slog nytt
allsvenskt publikrekord samt hade ekonomisk framgång. Som
grädde på moset fick vi dessutom uppleva tre härliga derbysegrar.
Ungdomsverksamheten fortsatte under 2015 att växa och utvecklas planenligt. I vår strävan att bli Sveriges bästa förening har vi under året gjort
flera större långsiktiga investeringar i verksamheten. Och våra ledare,
spelare och lag nådde stora framgångar.
Efter säsongens slut fattade vi tillsammans med Hammarby IF Damfotboll det historiska beslutet att slå samman våra ungdomsverksamheter.
Från och med 2016 kommer därför både flickor och pojkar att spela fotboll i Hammarby IF Fotbollförening. Under senhösten fick vi dessutom
bygglovet klart för det nya klubbhuset på Årsta IP. Vi har med andra ord
byggt en mycket, mycket stark bas för framtiden.
Men Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB
är långt ifrån nöjda.
Comebacken där vi hör hemma blev en klang- och jubelföreställning ur
både ett ekonomiskt och ett publikt perspektiv. En disciplinerad kostnadskontroll och stora framgångar både vad gäller åskådare och företagspartners resulterade i att aktiebolagets egna kapital fördubblades till
cirka 15 mkr. Vi ska fortsätta öka det egna kapitalet och därmed skapa
en långsiktig trygghet, men för första gången sedan degraderingen 2009
har vi nu möjlighet att investera i verksamheten.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, vilket tillsammans med de 1,3
miljonerna från Svenska Spels Gräsroten, har möjliggjort fortsatta stora
avsättningar till anläggningsfonden. I år passerade medlemsantalet 15
000, vilket gör Hammarby IF Fotbollförening till den största fotbollsföreningen i Sverige. Samtidigt är det med stor insikt om var vi befann
oss för bara fem år sedan, som vi tillsammans skyndar långsamt framåt.
Fortsatt budgetdisciplin är självklar.
Nytt svenskt rekord
Redan innan premiären sålde vi över 13 000 säsongskort, sedan blev det
bara bättre. Premiären mot Häcken lockade 30 278 åskådare och hela
14 av 15 matcher sågs av över 20 000 på Tele2 Arena. I säsongens sista
hemmamatch passerade vi Örgryte IS 56 år gamla rekord och noterade
ett snitt på 25 507 åskådare. Totalt 382 607 åskådare såg våra hemmamatcher på plats. Sammanlagt har 574 772 sett Hammarby live (hemma
och borta). Det ger ett totalsnitt på 19 159.
Hemmasnittet är en högst respektabel siffra även ur ett europeiskt perspektiv. Och vi är störst i Norden i år igen.
Derbysegrarna på Tele2 Arena årets höjdpunkter
Vi nådde även vårt mål på planen: fortsatt spel i Allsvenskan 2016. Några av höjdpunkterna blev den starka inledningen med 2-0-segern över
Häcken och de två derbysegrarna på Tele2 Arena med 2-1 mot Djurgården och 1-0 mot AIK.
På ungdomssidan blev vi korade till bästa förening i Gothia Cup 2015 och
flera av våra Akademilag har presterat bra under året, med bra placeringar
och turneringssegrar både i Sverige och utomlands. Och antalet Hammarbyungdomar i både lands- och distriktslag är större än någonsin.
Bättre förutsättningar över hela linjen
Vi är långt ifrån nöjda. Med de förutsättningar vi skapat de senaste tre
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åren har vi alla möjligheter att se fram emot en spännande resa framöver
för både ungdomsverksamhet och A-lag. Under året har vi arbetat för att
utveckla och tajta ihop så väl de sportsliga som administrativa organisationerna.
På ungdomssidan har vi anställt ytterligare spetskompetens i form av
Bosse Wester, Stefan Billborn och Andreas Brännström, alla med genuin
erfarenhet av att träna både ungdoms- och A-lag. Vi har skapat tydligare
strukturer mellan Akademin och A-lagsverksamheten genom gemensamma agendor och kontrakt anpassade för yngre spelare på väg in i Alaget. Sextonåringarna Dusan Jajic och Isac Lidberg, som båda debuterat
i Allsvenskan i år, är exempel på detta.
Vi har också sjösatt ett projekt tillsammans med Sportrådet för att utvärdera hur vi ytterligare kan förbättra möjligheterna för våra yngre spelare
att utvecklas och gå hela vägen.
Ungdomsverksamheten passerade 2 000
På ungdomssidan fortsätter vi att växa enligt plan. Nu är det över 2 000
barn och ungdomar som leker och lär fotboll tillsammans med en oavlönad ledarstab på 500 föräldrar. Vi har de tre senaste åren haft en årlig
ökning på 20 procent när det gäller spelare. Både 2015 och 2016 kommer
närmare 500 femåringar att börja lira fotboll i Hammarby. En stor, stor
eloge till alla de anställda och frivilliga krafter som dagligen arbetar med
vår fantastiska knatte- och breddverksamhet.
Till vår stora glädje kan vi från 2016 även välkomna flickor till Hammarby IF Fotbollförening, vilket görs i samarbete med Hammarby IF
Damfotboll. Detta kommer ytterligare förbättra förutsättningarna för
alla barn i Bajenland som vill utveckla motorik, hälsa, kondition, lagkänsla, gemenskap, respekt och kärlek. Ett självklart och naturligt steg
för Hammarby IF FF och vår fortsatta utveckling.
Tillsammans fortsätter vi utveckla en av Sveriges bästa ungdomsföreningar.
Aktivt arbete med vår värdegrund
Förutom det ständigt pågående arbetet som våra ledare, spelare och medlemmar gör varje dag i verksamheten har vi fortsatt att satsa resurser på
värdegrundsarbetet där vi går från ord till handling. Bland annat genom samarbetena med FN-initiativet HeForShe och med Assyrier utan
Gränser där förra Hammarbyspelaren Andreas Haddad verkar som ambassadör. Vi lyckades under året också samla in mer än 400 000 kr till
Barncancerfonden.
Årstaprojektet, vårt nya klubbhus, har tagit stora kliv framåt och vi har
äntligen fått avtal på plats med Stockholm Stad och bygglovet i hand.
Under 2016 går vi in i genomförandefasen av ett av de viktigaste och
största projekten i vår historia.
Vi har en fantastisk organisation som gör ett otroligt arbete. Det är ni
som gjort det gynnsamma läget vi just nu finner oss i möjligt. Stort tack
till alla som tillsammans gör det möjligt. Anställda, ledare, spelare, ideellt arbetande, styrelse, supportergrupper och förstås alla medlemmar
och fans. Jag riktar också ett stort tack till våra supportergrupper som
gjort enormt arbete under 2015. Ni har stor del i vår gemensamma framgång och att vi lyckades slå nytt allsvenskt publikrekord.
Richard von Yxkull
Styrelseordförande i Hammarby IF Fotbollförening
och Hammarby Fotboll AB
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Hammarby Fotboll Organisation
Hammarby Fotboll Organisation

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

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

AEG Sweden AB
Övriga investerare

Styrelse

AEG Sweden AB
Styrelse

Styrelse

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

5–18 år
år
6-16

A-trupp

1 780
500aktiva
aktiva
5–18
år
6-16
år
150
ledare
380
ledare
5-19
år
12000
500
aktiva
780 aktiva
aktiva
150 ledare
ledare
380
500

A-trupp
A-trupp
U21

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

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

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

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

Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)
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Styrelsernas sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2015

Hammarby Fotboll AB 2015

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Maria Östberg Svanelind
Patrik Niklasson
Peter Granström
Hans Eskilsson
Mikael Salzer
Mikael Samuelsson

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Andreas Sand t.o.m. 2015-09-08
Daniel Stålbo fr.o.m. 2015-09-08
Christopher Klein
Paul Samuels
Martin Nilsson
Mattias Fri
Jens Gustafson von Zeipel
Mikael Samuelsson

Suppleanter
Stefan Gullberg
Wayne Seretis

Suppleanter
Inga

Ständig Hedersledamot
Björn Ekblom

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek

Revisorer
Jörgen Sandell		
Peter Ek		

Kontor
Henrik Kindlund, Verkställande direktör

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10
protokollförda sammanträden. Dessutom har det
hållits ett antal informella avstämningsmöten och
möten i mindre arbetsgrupper..
Medlemsmöten
Föreningen har under året hållit två öppna
medlemsmöten för att informera medlemmar
och svara på frågor.
Valberedning
Vid årsmötet valdes Tommy Seidefors (ordf)
Kent Granqvist och Wille Ahnberg.

Sport
Mats Jingblad, Sportchef
Mikael Hjelmberg, Scoutingansvarig
Sälj- och marknadsavdelning
Patrik Blomquist, Marknadschef
Mats Åberg, Key account manager
Erik Sundin, Key account manager
Malin Qvarnström, Marknadskoordinator
Biljettförsäljning
Markus Nilsson, Ticket manager
Abel Abraham, Assistant ticket manager
Josefine Gasslander, Biljettkoordinator

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, Föreningschef 				 Evenemang och publikservice
Håkan Leydner, Publikservice
Jakob Uddeholt, SLO
Göran Rickmer, Evenemangsansvarig
Johan Lager, Sportchef Akademin
Bo Wester, Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Information och press
Jesper Sporre, Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år		
Love Gustafsson, Redaktör
Daniel Engström, Sportchef Utvecklingsblocket 5-7 år
Mattias Jansson, Redaktionsassistent
Ekonomi
Jens Brikell / Jörgen Willgård, Ekonomichef
Daniel Karlsson / Sabina Karlsson, Redovisningsekonom
Stina Järvinen, Receptionist
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HIF Ungdom
Nu över 2 000 pojkspelare i föreningen
2015 var året då vi passerade en magisk gräns inom ungdomsfotbollen, över 2 000 pojkar spelar nu fotboll i Hammarby IF FF.
För bara fem års sen var det 700-800 spelare.
Den enorma utvecklingen innebär att Hammarby är den förening som
växt mest i Sverige de senaste fem åren. Av de 2 000 aktiva spelarna tillhör 95 procent vårt Utvecklingsblock som leds av över 500 ideella ledare
som alla lägger ner hundratals timmar varje år. Det är en enorm samhällsinsats som Hammarby Fotboll och dess ledare genomför varje år!
Det är blocket sportchefer; Daniel, Jeppe och Bosse som gjort denna
tillväxt möjlig. Sportcheferna ansvarar för några ålderskullar var inom
blocket:
Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år

Samarbetet med Enskede IK, Boo FF och Huddinge IF har fortlöpt.
Klubbarnas kanslier har träffats fyra gånger under året och vidareutvecklar ungdomsverksamheterna gemensamt genom erfarenhetsutbyte.

Våra supportrar stöttar ungdomsfotbollen via Gräsroten
Hammarby IF FF vann för tredje året i rad Svenska Spels tävling ”Gräsroten” där biolaget skänker 50 miljoner till ungdomsidrotten. Hammarby tilldelades 1,3 miljoner kronor och klubben vill rikta ett stort tack till
alla de supportar som har tecknat sina spelkortspoäng på Hammarby IF
FF. Vi hoppas på lika stort stöd även nästa år då tävlingen forsätter och
50 nya miljoner delas ut nästa höst igen.

Medlemstidningen Hammarbyiten-Fotboll

Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-7 år
Inom akademin har vi under året gjort en organisatorisk förstärkning genom att ta in Stefan Billborn i en nyskapad roll som chefstränare. Stefan
jobbar tillsammans med Akademins sportchef Johan Lager. Under året
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har ungdomsfotbollen haft många fina resultat, vilket bland annat gett
oss utmärkelsen till årets förening i världens största fotbollscup, Gothia
Cup och i ST-cupen som är en av världens största när det gäller inomhusfotboll.

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

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015

Peter Kleve
Föreningschef HIF FF

VÄRDEGRUNDEN - TILLSAMMANS ÄR VI HAMMARBY
Vår värdegrund gäller alla som engagerar sig i Hammarby Fotboll. Från femåringen och
dennes föräldrar till A-lagsspelare, ledare, anställda, ideellt arbetande volontärer och hela
vägen upp i styrelserummet. Våra fem grundvärden ger stöd och balans åt både den enskilde
spelaren och hela vår verksamhet från de första bollkontakterna i femårsåldern till det
professionella livet i A-laget. Vår värdegrund bygger på Hammarby IF:s grundläggande
värderingar.
Rötterna
Vi har vår mytomspunna historia med rötter djupt förankrade i vårt kära Bajenland. Vi går
vår egen väg, på vårt eget sätt. Vi lever efter den grönvita kultur som kännetecknas av vår
teknik, vår blick för spelet och den glimt i ögat som funnits i vår klubb i generationer.
Ambitionen
Då vi alltid gör vårt bästa, arbetar hårt och aldrig ger upp blir vi alltid vinnare. Även när
resultaten inte går vår väg. I våra egna och våra supportrars ögon.
Gemenskapen
Vi välkomnar och stöttar alla som vill bidra till vår utveckling på eller utanför fotbollsplan.
Ingen skall behöva känna sig utanför oavsett ålder, ambition, kunskap, talang, föräldrar,
kön, födelseort, tro, funktionshinder, sexuell läggning eller andra olikheter.
Respekten
Ödmjuka i både med och motgång, mot allt och alla. Vi respekterar alltid motspelare,
ledare, domare, publik och alla andra även om de har annan uppfattning än vi. Vi är
ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel. Inte under några
omständigheter accepterar vi fusk, mobbing, övergrepp, alkohol eller droger.
Kärleken
Kärleken och glädjen är grunden för allt i vår verksamhet. Glädjen att vara tillsammans
och utvecklas inom och genom fotbollen. Vi förespråkar teknisk fotboll då vi vet att den
är stimulerande och utvecklar individen, vilket skapar passion och glädje. En glädje som
föder kärlek; kärlek till vår fotboll, kärlek till vårt lag, kärlek till vår klubb. En kärlek som
förenar oss.
Tillsammans är vi Hammarby

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015
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Ekonomi HIF FF
Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet för pojkar 5 -19 år. Föreningens
intäkter har under 2015 uppgått till 20 193 tkr. Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 4 919 tkr.
De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Budget

Utfall

Ökade intäkter, Utbildningsbidrag…………………………………… 10
Ökat utbildningsbidrag tack vare Viktor Johansson övergång till Aston Villa.

(1 465)

Ökade intäkter, Medlemsavgifter ………………………………………… 3 000
Ökat antalet medlemmar, tack vare den ökade säsongskortförsäljningen.

(4 938)

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel ……………………………………… 400
Bidraget från Svenska Spels kampanj ”Gräsroten”

(1 312)

Ökade intäkter, Skolsamarbeten ………………………………………… 3 598
Antal skolsamarbeten och antal elever inom skolsamarbetena har under
året ökat mer än beräknat, där igenom även intäkterna från skolsamarbetena.

(4 017)

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):
Ökade kostnader, Utbildning externt ledare ……………………………… 120
Flera tränare genomgick diplomeringsutbildning och några även
internationella tränarutbildningar

(221)

………………………………… 50

(195)

Ökade kostnader, Planhyror ………………………………………………… 600
Det ökade antalet lag har medfört ökade planhyror

(943)

Ökade kostnader, Utbildning internt ledare
Ökat antal anställda har ökat kostnaden.

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 12 634 tkr.
Med årets resultat på 4 919 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, detta tillsammans med klubbhusbygget på Årsta IP är de högst prioriterade frågorna för våra
framtida satsningar.
Peter Kleve
Föreningschef
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Akademilagen P8 - U19
Många akademispelare i landslag och stadslag
Akademiverksamheten förstärktes under året då Stefan Billborn, tidigare Alagstränare för BP bland annat, knöts
till föreningen som chefstränare för
just akademierna. Han och sportchefen Johan Lager leder verksamheten
som under året kunde notera många
framgångar.

U16 Regional serie samt i S:t Erikscupen.
Det unga laget slutade på en mittenplacering i U16 och spelade B-slutspel. En fin
säsong i P15 Elit i S:t Erikscupen slutade
med serieseger. Laget har även under sommaren vunnit inofficiella SM för 15-åringar
i Örebro samt kommit tvåa i Gothia Cup i
P16-klassen.

SEF Certifiering
Hammarby är för femte året i rad en fyrstjärnig Akademi.

P14/P01
I S:t Erikscupen slutade laget på tredje plats i
P14 Elit. Laget lyckades vinna Cup Denmark
under sommaren. Under året har laget deltagit i fyra internationella turneringar samt ett
matchläger i Finland. I en italiensk turnering
spelade laget mycket bra och besegrade lag
som Napoli och Catania samt nådde oavgjort mot Juventus. Laget åkte sedan ut mot
slutsegrarna Torino. Under KB-cup i Köpenhamn besegrade man såväl Malmö FF, Helsingborgs IF samt Brann från Norge, men
slutade på nionde plats.

U19
Året inleddes med att U19 blev svenska cupmästare genom att vinna Ligacupen. I U19
Allsvenskan Norra hamnade laget på fjärde
plats med exakt lika många poäng som laget tog året innan (51). Laget genomgick en
föryngring under säsongens gång, vilket gav
flera yngre spelare från U17 chansen. Mittfältaren Marcus Burman hade ett bra år och
slutade på andra plats i den totala skytteligan
med 18 gjorda mål.
U17
Laget slutade på tredje plats i U17 Allsvenskan Norra. Adnan Vrana vann lagets skytteliga på 19 gjorda mål och kom på tredje plats i
den totala skytteligan. I Gothia Cup Tipselit
vann laget sin grupp där Skonto Riga, Doncaster och BK Häcken ingick. I slutspelet föll
laget i kvartsfinalen efter ett sent segermål.
U16/P99
Under försäsongen deltog laget i Riga Winter Cup och slutade där femma i P16-klassen. Truppen deltog både i en nyinstiftad
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P13/P02
Laget deltog under vintern i Riga Cup och
nådde där en hedrande fjärdeplacering av
16 lag, efter förlust på straffar i bronsmatchen mot Ado den Haag. Det blev silver
i inofficiella SM (Lomma) för 13-åringar
efter förlust 1-2 i finalen mot Malmö FF. I
KB Audi Cup hade laget det tufft och kom
på tredje plats i gruppen vilket ledde till Cslutspel, som man vann. Senare spelade laget
en av Europas tuffaste elitturnering för 02:or,
Madrid Football Cup. Där slutade man på
tolfte plats av 24 lag och blev bästa skandinaviska lag. Abdoulie Jabang -03 blev under
året inbjuden att träna med Aston Villa. Aziz
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Harabi besökte Manchester City tre gånger
under året. Vid det första besöket deltog även
Theo Grönborg. Spelarna gjorde bra ifrån sig
och fick med sig värdefulla erfarenheter hem.
P12/P03
För detta lag blev det brons i Riga Cup efter förlust i semifinalen mot ryska Zenit och
vinst i bronsmatchen mot FC Honka. Man
spelade Izmir Cup i Turkiet, en av Europas
tuffaste elitturneringar för 12-åringar. Hammarbylaget slutade på 20:e plats av 48 lag,
efter vinster mot bland andra Fenerbahce,
Dynamo Kiev, FC Hagi Academy. Laget blev
silvermedaljörer i Gothia Cup efter vinst i semin mot IFK Göteborg och förlust i finalen
med 3-6 mot FC Lizzy från Ghana. Vidare
blev det en femteplats i KB Audi Cup efter
att laget besegrat FC Köpenhamn med 4-3 i
matchen om plats 5-6.
P11/P04
Vintern startade bra med seger i en cup i
Finland mot de bästa finska lagen. Egenarrangerade Bajen Indoor slutade även den
med guld. Försäsongen bjöd på ytterligare en
Finlandsresa och även en tur till Danmark
men bra matcher. Under resterande delen
av säsongen blev det två utlandsvistelser, till
Tyskland och Holland. Bäst gick det i Holland där laget vann turneringen med många
storlag, såsom Köln, Borussia Dortmund,
Schalke 04, Tottenham med flera, bakom sig.
I inofficiella SM (Falkenberg) gick gruppspelet komfortabelt men redan i kvartsfinalen
blev det respass efter förlust på straffar. Årets
höjdpunkt var nog ändå segern i Gothia
Cup. Trots svårt motstånd och underlägen
på vägen stod laget till slut som segrare.

P10/P05
Under säsongen 2015 har man, utöver lokala
cuper, spelat Halör Cup i Höllviken och
även deltagit i internationella turneringar
och matchläger i Finland, Tyskland och
Danmark med goda resultat. I Halör Cup
föll laget i sista minuten i kvartsfinalen. I
seriespelet har laget spelat 7-manna och
även provat på 9-mannaspel mot två år äldre
spelare.
P9/P06
Laget har deltagit i tre internationella turneringar, i Finland, Tyskland och Italien. Segrar mot storlag som Juventus och Verona och
knappa förluster mot Bayern München och
Inter bland annat.
P8/P07
Laget har tränat mycket teknik under sitt
första år inom Akademin och deltagit i lokala
turneringar.
Landslag
Följande spelare har deltagit på samlingar med
det svenska ungdomslandslagen under 2015:
P15/00: Jonathan Jonsson, Olle Edlund,
Kevin Jarret Marston och Lucas Cedermark
P16/99: Adnan Vrana, Isak Stone, Niklas
Shwenker Fröjdholm och Abel Girma
P16/98: Lucas Jonzon, Dusan Jajic och
Isac Lidberg
P17/97: Sebastian Hjerpebo, Alenga Masimango och Cesar Weilid

P18/96: Viktor Nordin
(Fet stil innebär att spelaren har spelat landskamp).
Distriktslag
Följande spelare har deltagit på samlingar
med Stockholms distriktslag under 2015:
P14/01: Denis Milovanovic, Alexander
Nyström, Otis Unda Toivio, Paul Eichoue,
Oliver Frost Jovanovic, Leo Lanneborn, Gordon Vikström Cronvall (mv), Noa Williams,
Pelle Lyth Andersson, Sascha Brolin (mv),
Benjamin D’Amore och Bilal Mohammed.
P15/00: Victor Waldenberger Svedin, Gaston Bjare, Moonga Simba, Asokolo Simba
Hampus Söderström, Rasmus Källgren, Jonathan Johnsson (mv), David Nilsson, Elias
Ölmheden, Kevin Jarrett Marston, Oliver
Svalander, Ismail Okur, Anton Lernehav
(mv) och Olle Edlund.
På Elitpojklägret i Halmstad representerade
Jonathan Jonsson och Kevin Jarret Marston
Hammarbys färger.
P16/99: Adnan Vrana, Niklas Shwenker
Fröjdholm, David Rylander, Abel Girma,
Lamin Sherif, Mattias Wedin, Thomas
Wåhlin (mv), Isak Stone, Jakob Rylander och
Giuliano Gatica Almqvist (mv).
P17/98: Marwan Badar, Andrew Sykes,
Dusan Jajic, Isac Lidberg och Lucas Jonzon.
Ny chefstränare i Akademin
Från sommaren anställdes Stefan Billborn
som chefstränare i Akademin. Han kommer
närmast från IF Brommapojkarna där han
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senast var ansvarig tränare i Allsvenskan.
Billborn har under hösten följt våra Akademitränare och lagen på Årsta IP och gett dem
feedback. Den nye chefstränaren jobbar tillsammans med Akademins sportchef Johan
Lager.
Johan Lager
Sportchef Akademi
Tränare i Akademilagen 2014
Lag Ansvarig tränare, Assisterande tränare
Målvaktstränare
U19 Anders Wasserman, Tobias Tegnestrand
(Ferhat Boz fram till sommaren)
Gustav Scheutz
U17 Isak Dahlin, Janne Ferner
Gustav Scheutz
U16 Jeppe Mauritzson, Peter Selin
Håkan Jensgård
P01 Jeppe Mauritzson, Peter Selin
Håkan Jensgård
P02 José Salomon, Vinzent Lopez
Håkan Jensgård
P03 José Salomon, Vinay Vijay Saujani
Håkan Jensgård
P04 Fredrik “Peffe” Stûbner , Mattias Ellhar,
Håkan Jensgård
P05 Mattias Ellhar, Fredrik “Peffe” Stûbner
P06 Charlie Lidholm, Sebastian “Basse”
Waldenström, Viktor Eriksson
P07 Charlie Lidholm, Sebastian “Basse”
Waldenström, Viktor Eriksson

13

Knatteverksamheten
Lek och Lär fotboll med Hammarby!
Hammarby IF FF:s knatteverksamhet har under 2015 innefattat pojkfotboll för 5-7 åringar. I knatteverksamheten
deltar cirka 1 000 ungdomar tillsammans med 200 aktiva
och ideellt arbetande ledare som i huvudsak kommer från
föräldraleden. Ledarna har roller som tränare och/eller administratörer.
2015 genomfördes fjärde året av vår utbildningsplan som går under
namnet ”Lek och Lär Fotboll”. Hammarby IF FF har som avsikt att
utveckla alla våra spelare både fotbollsmässigt och socialt. Vårt uppdrag är att ge varje enskild spelare en bra fotbollsutbildning som ska
vara både rolig och utvecklande.
Uppdraget är också att vidareutveckla varje enskild ledare genom att
ge dem kunskaper och erfarenheter inom området. Detta görs bland
annat genom en stor mängd ledarutbildningar och andra träffar. Som
regel genomför vi en intern ledarutbildning varje månad med undantag av juli och december.
Träningsverksamheten har vid utomhusperioden (april-oktober) varit
belägen vid Kanalplan (Hammarby IP), Eriksdalsskolans BP, Sofiaskolans BP, Hammarbyhöjdens IP och Kärrtorps IP. Under inomhusperioden (november-mars) har den genomförts i Eriksdalsskolans och
Björkhagens skolas gymnastiksalar.

på de grundläggande fotbollsmomenten: vändningar, driva - finta dribbla och tillslag - skott.
När det gäller matcher så har 5-åringarna som startar sin verksamhet
under april inte ingått i matchverksamheten under året. 6-7-åringarna har deltagit i vår interna matchserie ”Bajenligan”, där syftet är
att skapa gemenskap och positiv anda under fotbollsmässiga former.
Matcherna spelades under året vid Hammarbyhöjdens konstgräsplan
på lördagar. Samtliga lag har deltagit i Bajenligan. I april startar 2016
års Bajenligan.
Målsättning för fotbollsutbildningen är att när spelaren är 7 år skall
denne genom vår verksamhet ha färdigheter för en god bollkontroll
med båda fötterna. Spelaren ska också haft möjligheten att lära in de
grundläggande fotbollsmomenten från våra teman.
Sammanfattningsvis bygger vi vidare och utvecklar verksamheten,
som är öppen för alla som vill vara med och lära sig fotboll under ledning av våra engagerade och duktiga ledare.

Under året har vi tagit emot cirka 500 nya spelare inom knattefotbollen. Ledorden i verksamheten är:
KUL och UTVECKLANDE.

Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samtliga knattelag där det
ingår ett olika teman. Detta för att ge spelaren möjligheten att prova
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Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-7 år

Utvecklingsblocket P8 - P12
Ännu en säsong med kliv i rätt riktning…
Under året gick utvecklingsblocket från uttagningen till ett ”lag
2” i åldersgruppen P12 till att i stället ha en samverkansmodell
mellan lagen. Det mottogs väl och gjorde att många fler spelare
fick prova på att spela i en extra svår S:t Erikscupserie.
Under denna säsong har 40 lag funnits inom Hammarby utvecklingsblock i åldersspannet 8 – 12 år.
Siffror per åldersgrupp – antal lag – spelare – ledare:
2007 - 12 lag -178 spelare - 47 ledare
2006 - 10 lag -152 spelare - 56 ledare
2005 - 6 lag - 106 spelare - 35 ledare
2004 - 8 lag - 144 spelare -34 ledare
(ett lag har efter sommaren lagts ner på grund av ledarbrist)
2003 - 4 lag - 79 spelare -24 ledare
Detta är en ökning med nio lag och närmare 120 spelare sedan
förra säsongen.
Nytt för denna säsong har varit att föreningen valt att jobba med förberedelser inför samverkanslag i åldersgruppen P12 istället för observationer
och träningar för uttagningar till ett lag 2. Detta beslut har mottagits
med stor glädje hos såväl spelare, ledare som föräldrar. Vilket man kunnat observera under de matcher som en stor roterande mängd spelare ur
åldersgruppen deltagit i en extra svår ”Sanktan” serie med finfina prestationer som följd.

Många ledare ur alla åldersgrupper visar stor förståelse för vad ett samarbete med andra grupper kan leda till. Till exempelvis större gemenskap
mellan lagen och att det skapar möjligheter för de som för tillfället har
starkare motivation. Modellen kan fungera som tändvätska för både spelare och ledare.
Ett varmt brinnande bevis på detta var just åldersgrupp P03 som från och
med ny säsong blir stora grabbar när de kliver upp till nästa block, där vår
härliga gubbe Bo Wester är ansvarig sportchef. Åldersgruppens gemensamma avslutning för säsongen på Kärrtorp den 20 oktober innehöll allt
vad ungdomsfotboll ska handla om; glädje, gemenskap och motivation.
De för kvällen mixade lagen lirade grym fotboll och fick så klart saft,
bullar och en affisch med ”Oh Ah KENNEDY!”.
Sammanfattningsvis har vi lagt ännu en säsong bakom oss där vi tar kliv
i rätt riktning! Detta tack vara alla människor som bidrar med stort engagemang och hjärta; spelare, ledare, föräldrar och kollegor på ett kansli
som utan tvekan vann SM-guld i år!
För den som läser detta och väntar sig en resultatbörs från hur blockets
lag presterat rekommenderar undertecknad att han eller hon i stället tar
sig till någon av våra idrottsplatser i Bajenland. Där liras det så gott som
varje helg under seriespelssäsong underhållande fotboll, på de flesta ställen kan man även få sig en kaffe och en mazarin, bara det!
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år

Detta pilotprojekt har nu rotat sig och kommande säsong är det P04 som
kommer köra samma upplägg medan P03 fortsätter på inslagen linje när
de kliver upp till nästa block P13 – P19.

Utvecklingsblocket P13-P19
Utveckling och motivation genom samarbeten
I utvecklingsblocket P13-P19 har 14 lag med 276 spelare och
55 ledare representerat Hammarby Fotboll i år.
Siffror per åldersgrupp – antal lag – spelare – ledare:
1996–97 1 lag - 22 spelare - 4 ledare
19981 lag - 22 spelare - 4 ledare
19992 lag - 38 spelare - 6 ledare
2000
3 lag - 54 spelare - 14 ledare
2001
3 lag - 60 spelare - 12 ledare
2002
4 lag - 80 spelare - 15 ledare
Under 2015 har vi byggt vidare på samarbetet mellan lagen för att utveckla
spelarna i flera miljöer. Detta genom att vi har startat samverkanslag från
9-mannaåret som går under beteckning UTV Lag. På så sätt stimuleras
motivationen för spelarna att träna hårt i egna laget där tryggheten finns.
Trygghet är en av de viktigaste byggstenarna för att nå utveckling.
När spelare från olika lag sedan spelar matcher i nya konstellationer kommer
den dagliga tryggheten utmanas vilket resulterar i framsteg och utveckling.
Den inre motivationen ökar för att träna bra och att bli bättre.

För de äldsta lagen har vi startat samarbete med seniorfotbollen genom
att spela inomhusvarianten futsal i en nystartad seniorserie som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund. Futsal är ett bra komplement till
fotbollen, men också en egen sport genom vilken vi ges möjlighet att
utvidga verksamheten. Vår ambition 2016 är att vidareutveckla samarbetet med förbundet när det gäller futsal och på sikt ge flera åldersgrupper
inom blocket möjlighet att delta i seriespel.
Vi har även utökat samarbetet mellan Akademi och Utvecklingsblock.
Plantskolan är en mötesplats där tränare från de två blocken möts och
arbetar tillsammans. Detta är mycket positivt för spelare tillhörande
Utvecklingsblocket. Det hålls även kontinuerliga möten på kansliet för
att utveckla samspelet mellan blocken. Den grön-vita tråden blir än mer
tydlig, Hammarbylag spelar och uppträder på ett liknande sätt kring
match och träning. Detta är något som vi ser fram emot att utveckla
ännu mer under 2016.
Även som sportchef känner jag mig oerhört motiverad att fortsätta att
under 2016 utveckla blocket, tack vare de samarbeten vi har inom de
olika delarna av Hammarby Fotboll.

För ledarna innebär samarbetet och samverkanslag en ökad trygghet då de
får behålla sina spelare och ledare. UTV-laget leds vid matcher av två externa
ledare som också finns närvarande vid vissa av åldersgruppens träningar.
Tematräningar för UTV-laget kommer också bidra till ökad samverkan.
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Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
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Plantskolan
Rekordår för Plantskolan
”Han har älskat varje sekund! Plantskolan har gett nya vänner – och haft bra tränare som fått honom att utvecklas
enormt som målvakt. Han kommer säkert vilja vara med
nästa säsong också.”
Hammarby Plantskola slog rekord när det gäller anmälningar i
år. Tvåhundrasjuttionio elever har under 2015 ”gnuggat” på under
”Plantis” regi. Wow liksom!
Under perioden 15 april-21 oktober har denna verksamhet rullat på
onsdag efter onsdag, med undantag av ett sommaruppehåll.
En anledning till den stora ökningen av elever är så klart att vi under
denna säsong inte bara riktat oss till 8-12 åringar utan också erbjudit
spelare i åldern 13-15 år detta extra träningspass under ledning av
Akademitränare och andra duktiga instruktörer.
”Eleverna” har fördelat sig på följande sätt:
P8-P12: 185 utespelare
P10-P12: 20 målvakter
P13-P15: 68 utespelare
P13-P15: 6 målvakter

ger påtagliga färdigheter. Givetvis i kombination med egna lagets träning/matchspel.
Något som märkts särskilt är de tjugosex målvakter som under ledning av våra duktiga instruktörer utvecklats enormt. Att de lite då
och då får feedback av A-lagets Tim Markström som kommer på besök gör ju inte att deras intresse svalnar direkt. Tim har dessutom
flaggat för att han mer än gärna är med och tränar de yngre målvakterna. Så agerar en A-lagsspelare, stort!
För första gången i Plantskolans historia så kör vi även nu under vintern. Mer om detta i nästa års ”Fairytale of Plantis”!
Vi avslutar med en mammas tack för vår- och höstsäsongen:
”Och vi tackar och bockar för fantastiska tränare, och utvecklingen
och glädjen som medspelare och tränare bidragit med! Återkommer
lätt nästa år då hockeysäsongen tagit slut, för nu ska det tacklas och
skjutas på is på onsdagar.”
Upplägg för ett 70 minuter långt Plantskolepass:

Träningen för de äldre spelarna har varit mer inriktad på spelförståelse och har bedrivits under ledning av Bo Wester med stab medan
de yngre filat på som vanligt med de mer grundläggande tekniska
momenten.

Rörelseteknik/Koordination/Snabbhet 10 min
Bollbehandling 15 min
Finter/Vändningar 25 min
Smålagspel 20 min

Jeppe Sporre
Den positiva utvecklingen man kan se hos många av Plantskolans
elever som deltagit under flera säsonger är ett tecken på att ”Plantis”

Sportchef Utvecklingsblocket 8-12 år

Ansvarig för Plantskolan

Hammarby Skolsamarbeten
Fotboll på skoltid med Hammarbyinstruktörer
Hammarbys samarbeten med skolor
fortsätter vara en viktig del av ungdomsfotbollen. Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på skolorna och
totalt är det över 383 spelare som
ägnat sig åt fotboll på skoltid med
Hammarbyinstruktörer under 2015.
På gymnasienivå samarbetar vi med tre
stycken NIU-godkända gymnasier (nationell idrottsutbildning): Midsommarkransen
Gymnasium, Fredrika Bremergymnasierna
och Huddinge Gymnasium. De allra flesta
akademispelarna som nått gymnasieålder går
på gymnasiet i Midsommarkransen. De håller till på Årsta IP och har under året haft
Hammarbys akademitränare för U19, An-
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ders Wasserman, och Akademins chefstränare Stefan Billborn som tränare.
På Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är
det 57 elever som tränar fotboll under ledning av Isak Dahlin, akademitränare för
U17. Tillsammans med akademins målvaktstränare Gustav Scheutz, Tom Manselin
som är akademins fystränare och Thom Åhlund ansvarar han för skolverksamheten vid
Fredrika Bremer.
Jeppe Mauritzson, akademitränare U16/P14
och Johan Lager, sportchef i Akademin, tränar spelarna som går på Huddingegymnasiet. Totalt är det 36 spelare i verksamheten
på Huddingegymnasiet.

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015

På grundskolenivå är det under året framför
allt samarbetet med Nybohovsskolan som
exploderat, över 104 spelare har varit delaktiga i fotbollsverksamheten som Fredrik
”Peffe” Stübner och Sebastian ”Basse” Waldenström hållit i.
Av de 104 eleverna är 47 spelare som även utanför skoltid spelar i Hammarby. Akademitränaren för P8/9, Charlie Lidholm, och José
Solomon som är akademitränare för P12/13,
ansvarar för fotbollsträningen för 146 spelare
som tränar fotboll på skoltid i Gubbängsskolan. Av dessa spelar 42 i något av Hammarbys pojklag.
Peter Kleve
Föreningschef HIF FF

Foto: Therese Norberg
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Matcharrangemang
Många bakom Nordens största publikupplevelse
Hammarby Fotbolls publikutveckling
har varit exceptionell, och utöver att
den förstås nämns som en på olika sätt
viktig faktor i en skrift som denna, så
uppmärksammas ju Sveriges genom
tiderna mest populära fotbollslag allt
mer utanför landets gränser.
Återkommande är också att det inte finns
något enkelt svar på frågeställningen ”hur
gör ni?”, men att de allsvenskt rekordgenomsnittliga 25 507 per match helt enkelt trivs på
våra läktare torde vara ett faktum och något
som starkt bidrar till denna kontinuerliga
tillströmning.
Och det är många som bidrar ideellt till det
– vid var och en av de 15 hemmamatcherna i
serien, och även vid cupmatcher och genrep.
Samtidigt som allt fungerar som det ska för
aktörerna på planen, pressens representanter och alla andra som utför sitt arbete på
vår arena. Här bekantar vi oss närmare med
några av de ideella krafterna.
Publikvärd
Publikvärden är klubbens konkreta länk till
publiken vid arrangemangen. Uppgiften
handlar mest om service och säkerhet, där
Hammarby Fotboll strävar efter att hålla en
hög nivå på bemötandet. Innan en publikvärd kommer i arbete vid matcherna lär hen
sig om bland annat brandsäkerhet, sjukvård
och juridik – och att verka förebyggande för
en bra ordning på läktarna. Publikvärdarna
är ungefär 50 till antalet (som fastställs av
Svenska Fotbollförbundet). En av dem är Johan Mistel från Järfälla.
– Jag var på Söderstadion för första gången
1969, sedan har man gått på matcherna i
olika utsträckning, och under åren har jag
sett annonser på hemsidan om att det behövts publikvärdar. Även om tiden inte funnits har jag tyckt att det verkat kul. I våras
kom en öppning, bland annat börjar ungarna
bli större, och det var frugan som sa ”det där
vore ju perfekt för dig, ska du inte söka?”. Jag
skickade ett mail, var uppe på kansliet för ett
möte, och en vecka senare började jag som
publikvärd när Bajen tog emot GIF Sundsvall i maj 2015. Sedan dess har jag varit med
vid varje hemmamatch.
Var det något särskilt som gjorde att du
fortsatte?
– Det var ganska roligt! Stämningen bland
folket som jobbade verkade bra, jag hamnade
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i ett sjysst gäng, och även om jag bara bestämt mig för att prova ett tag rullade det på
av sig självt. Man blir ganska snabbt trygg i
sin roll. Håkan Leydner som är evenemangsansvarig frågade om jag ville prova att vara
gruppchef till MFF-matchen, det var kul och
kändes som ett kvitto på att jag gjort ett bra
jobb.
– Som gruppchef ansvar man för en sektion, södra stå i mitt fall, och får vara väldigt
mycket mer på tå. På södra ståplatsläktaren
är det väldigt många förstagångsbesökare;
barnfamiljer och ungdomar som inte har en
aning om var de ska. Det gäller först att ha
koll så att de andra publikvärdarna gör vad
de ska, och halvtimmen innan avspark handlar mest om att tjata så att folk står rätt och
inte blockerar trapporna.
Hur ser din matchdag ut, och hur är matchupplevelsen?
– Två timmar innan avspark har vi genomgång på 10-15 minuter i pressrummet. Jag
brukar vara där en halvtimme innan så jag
hinner käka, ta en kopp kaffe och prata lite
skit. Därefter går vi ut och bemannar våra
respektive läktare. Innan matchstart hjälper
vi bland annat folk tillrätta så de kommer
upp för rätt trappa. Om bortalaget vinner tar
det ju lite längre tid för mig, i och med att jag
oftast jobbar bortemot bortaklacken... Den
sektionen ska tömmas, och sedan har vi en
kortare avrapportering. Så det är några timmar som går åt.
– Matchupplevelsen beror alldeles på vad det
är för motstånd. När vi mötte Gefle kunde
jag i princip se hela matchen – andra gånger
blir det mer att stå i. Mot MFF var jag ju
dessutom gruppchef, då såg jag kanske fem
minuter av matchen. Där gäller det såklart
att hålla koll på sitt arbete och sköta det så
bra som möjligt. Det som oftast blir problem
är när det är för mycket folk på för liten yta.
Att hålla trapporna fria, som är en av mina
uppgifter, blir svårt när alla vill trängas i mitten istället för att stå mot kanterna.
Men få har alltså bättre koll på årets bortaföljen än du. Är det några som har varit
extra roliga att ha att göra med?
– Elfsborg var kul, de hade bra folk med sig,
Örebro och Kalmar FF likaså. Överlag måste
du ha en väldigt stor social kompetens för
att stå och jobba vid och med bortasupportrarna, och du måste älska att prata fotboll
med folk. Man hälsar folk i bortaklackarna
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välkomna, och vill de gärna stå och prata fotboll, Bajen och arenan.
Hammarby påtalar ofta vikten av att vakter i första hand ska ha en kommunikativ
servicefunktion. Hur tror du att bortafansen upplever bemötandet på vår arena?
– Jag tror det fungerar bättre hos oss än på
många andra ställen. Och det allra mesta
löser sig om du pratar med folk och har en
dialog. Sedan finns det alltid puckon, men
de är få, det är bara att le mot dem och se
glad ut... Det är bra avspärrat och bevakat,
så bortasupportrarna är verkligen skyddade.
Visst slängs det lite käft, men så ska det väl
kunna vara när det är på rätt sida gränsen.
Många undrar varför det är så många ordningsvakter, men i vissa fall har det ju en preventiv effekt.
– De allra flesta säger bara ”wow” när de
kommer in. ”Söderstadion var ännu bättre”,
säger jag… Men när hela Nya Söderstadion sjunger, det är ju det som folk tycker
är fotboll. Och jag får ofta höra att vi är så
trevliga här, men det är ju mitt jobb att vara
det! Jag tror att de allra flesta har en positiv
upplevelse, de tycker det är välorganiserat,
och det uppskattas att vi gärna snackar och
har trevligt. 95 procent är ju där för att de
är väldigt fotbollsintresserade, så den sociala kompetensen och det genuina fotbollsintresset är det absolut viktigaste när du är
publikvärd.
Teamsupport
Teamsupport-gänget hjälper bland andra
hemma- och bortalag, matchens knattar,
matchfunktionärerna och direktrapporterande massmedier med det som behövs logistiskt för att kunna genomföra en allsvensk
tillställning när Bajen lirar. Susanne Lindefalk från Johanneshov är en av de som ingår i
Teamsupport-gruppen.
– Vi hjälper lagen med det som behövs. Det
kan handla om allt från koder till dörrar till
spelarnas och ledarnas fribiljetter, och att
knattarnas dräkter och matchbollarna hamnar på rätt ställe. Företaget där jag jobbar
sponsrar Hammarby Fotboll och har gjort så
i många år, så jag har gått på matcher där jag
lärt känna Janne Sjöberg, som hållit på med
detta länge. På gamla Söderstadion hade Janne hjälp av Matilda Öijer, och när vi flyttade
till Tele2 Arena handlade det om lite större
ytor. Det behövdes helt enkelt mer hjälp, och
då hoppade jag in – och blev kvar.

Foto: Bildbyrån

Vad gör du under en hemmamatchdag?
– Jag ser först till att matchdelegaten från
Svenska Fotbollsförbundet hittar sitt rum
och får kod till dörrarna. Ungefär fyra timmar innan matchstart har vi mediamöte med
tv, matchdelegat och säkerhetsansvarig där vi
går igenom tidsprogram med mera. Vi sätter
upp skyltar: bortalag, domare, delegat och
såklart ”This is Söderstadion”. Vi ser till att
domarna och bortalaget hittar till sitt rum
och till planen när de anlänt, att knattarna
får tröjor från båda lagen och att fotbollarna
från uppvärmningen plockas undan och ersätts av matchbollarna.
– När avspark närmar sig knackar vi på domarnas dörr på bestämd tid, så att de ringer
lagen för att alla ska komma upp till spelargången i tid. Vi ger klartecken när det är
dags att gå in på planen, håller koll på klockan tillsammans med tv så att matchen startar
i tid, och tar tid på halvtidspausen. Inför andra halvlek får domarna en ny påknackning,
och under matchen står också någon av oss i
spelargången och rapporterar byten och annat till speakern uppe på läktaren, som inte
alltid ser vad som sker nere hos oss.
Mediasupport
Bredvid Teamsupport finns Mediasupport-

uppställningen, som är en riktigt samspelt
lagmaskin där uppgifterna rullar runt på en
handfull medarbetare. Mediasupport tillhandahåller det pressens representanter behöver för att få bästa möjliga förutsättningar
att skapa bevakningen, som ju inte direkt blivit mindre omfattande runt Bajen de senaste
åren. Thord Jansson från Södermalm är en
av dem som jobbar med detta.
– Vi välkomnar journalister och fotografer
vid entrén, och prickar av dessa utifrån en
ackrediteringslista, utfärdad av Hammarby
Fotboll. Journalister får ackrediteringsbrickor och hänvisas till pressläktaren, mitt
på östra långsidan. Fotografer får västar och
arbetar sedan på tillåten plats runt planen.
Vi brygger kaffe och serverar mediajobbarna,
med fikabröd före match och i halvlek. Även
domare och bortalag bjuds på fika.
Och det är ni som får veta Bajens startelva
först… efter Teamsupport.
– Ja, innan förbundet och klubbarna lägger
ut laguppställningarna hämtar Teamsupport
in dem, och så kopierar vi journalisternas och
statistik-folkets exemplar, innan Teamsupport återvänder med signerade blad till domarna. Vi kopierar upp matchstatistik i halvlek och vid full tid, som sedan delas ut – inte
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minst brukar tränarna vilja använda siffrorna
på presskonferensen.
– Efterarbetet består av att iordningställa
allt material, kaffebryggare och termosar till
exempel, och att låsa in värdefull utrustning
som kopiatorn, ackrediteringsbrickorna, fotografernas västar och stolar. Lokalerna är
finare och mer funktionella än på Söderstadion, men den sociala kontakten med publiken
före och efter matchen är borta, då vi endast
vistas i området som är anvisat för pressen. Vi
är på plats ungefär två timmar före avspark
och en timme efter slutsignalen, men vid derbyn går det åt mer tid. Som hammarbyare
sedan barnsben föll det sig naturligt för oss
att ta jobbet när vi blev tillfrågade, och vi är
ett sammansvetsat gäng sedan ungefär 30 år
– så vi kan vår sak.
Det som förenar Johan, Susanne, Thord och
alla andra som hjälper till ideellt vid Hammarby Fotbolls arrangemang är kärleken till
Bajen – då blir upplevelsen också därefter för
press, matchfunktionärer och publik.
Mattias Jansson
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Hammarby Fotboll AB
2015 – Ett stabilt år
Efter 5 långa år var vi då äntligen tillbaka i Allsvenskan. Låt oss tillsammans
göra allt vi kan för att Hammarby aldrig
igen ska befinna sig i Superettan!
Vårt första år tillbaka i Allsvenskan har bjudit på en kombination av lite grå och stabil
vardag blandat med en del extraordinära inslag. Till de extraordinära inslagen hör de
tre derbysegrarna, två mot AIK Solna och en
mot Djurgården. Givetvis var också våra publiksiffror extraordinära, manifesterat i alla
tiders publikrekord i svensk fotboll.
Några ord förtjänar publiksiffrorna. Vi har
haft utmärkta förutsättningar i form av fantastiska supportrar och en stor, fin arena. På
det har vårt arbete med biljettförsäljning,
kommunikation och publikservice hållit en
mycket hög nivå under 2015. Ett stort tack
till vår ideella matchdagsorganisation med
publikvärdar och annan personal. Samarbetet med Hammarbys supporterorganisationer
har även 2015 fungerat väldigt bra. Ett stort
tack till de personer inom Bajen Fans, Bajenland och andra organisationer som har lagt
sin själ i att få publiken till arenan.
Sportsligt nådde vi kvartsfinal i den Svenska
cupen, där vi förlorade mot Elfsborg. I Allsvenskan inledde vi starkt men föll vartefter
ned en aning i tabellen och slutade på en 11:e
plats, vilket får anses som godkänt för en nykomling. Nio nyförvärv anslöt till klubben;
Birkir Már Sævarsson, Mats Solheim, Philip
Haglund, Måns Söderqvist, Oliver Silverholt
och William Eskelinen kom till oss under

vintern. Richard Magyar, Imad Khalili och
Ögmundur Kristinsson värvades i sommarfönstret. Två 17-åringar flyttades upp från
U-19 laget och hann också debutera i Allsvenskan, Isac Lidberg och Dusan Jajic.
Under året har intäktsutvecklingen varit utmärkt. Totalt ökade klubben omsättningen
med drygt 50 procent gentemot 2014 och
hamnade på ca 95 miljoner SEK. Biljettintäkterna har återigen varit lokomotivet i ekonomin, men även souvenirförsäljningen har
gått mycket bra och på sponsorsidan har vi
haft en fin utveckling – bland annat anslöt
gamle mittbacken Magnus Lefvert som huvudsponsor via sitt företag LW Sverige AB.
Gällande bolagets resultat hamnar det 2015
på 8,1 miljoner. Resultatet ger oss ett eget
kapital på 15 miljoner SEK vid årsskiftet.
Vi är därmed halvvägs till ägarnas uttalade
målsättning att ha minst 30 miljoner SEK i
eget kapital. Resultatet på 8,1 miljoner är det
bästa som uppnåtts i bolagets historia.
Sammanfattningsvis är vi nöjda med året.
Vi är tillbaka i Allsvenskan, ekonomin är
stabil och publikutvecklingen enastående.
Dessutom vann vi årets derbytabell. Med gemenskap, ödmjukhet och hårt arbete siktar
vi mot framtiden, den tillhör oss.
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Johanneshov den 27 februari 2016
Henrik Kindlund
VD Hammarby Fotboll AB
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SLO-funktionen
Förstärkt supportersamarbete
Sedan 2012 har Hammarby Fotboll haft funktionen Supporter Liaison Officer, SLO. Uppdraget handlar om att förbättra
servicen för supportrar och dialogen och samverkan mellan
supportrar, klubb och andra aktörer.

• Arbete med samverkan som inkluderar andra samhällsaktörer. Exempelvis samarbete med brottsförebyggande Söderandan inför supportermarschen vid premiären för att
göra så många längs med marschens väg så nöjda som
möjligt.

Första tiden handlade mycket om att känna av behovet
funktionen och identifiera fokusområden, andra året att
veckla organisation och innehåll för den. Inom ramen för
olika fokusområdena för funktionen följer några exempel
arbete inom varje område som skett under året 2015.

• Samarbete med Stockholms Ungdomstjänst med mottagande av ungdomar som avtjänat ungdomstjänst med syftet att
bidra till brytande av destruktiva mönster och öka förståelsen för klubbens arbete.

av
utde
på

Service/Information
• Praktisk hjälp till klacksupportrar inför och under matcher,
bland annat inkluderat att skapa förutsättningarna för genomförande av tifon, upphängningar av banderoller, tillgång
till förråd och souvenirförsäljning.
• Information om arrangemang inför hemmamatch och bortamatch.
• Fortsatt service till sektioner för supportrar med funktionshinder.
• Utvecklat arbete med BUS – Bajens Unga Supportrar, bland
annat med ökat antal aktiviteter bakom familjeläktare, ökat
antal ideellt arbetande värdar och genomförande av bortaresa. Medlemstantalet uppgår till drygt 1 000.
• SLO-funktionen har förstärkts med en till matchdags-SLO
som jobbar på matchdag med detta som fokus.
Dialog och samverkan
• Arbete med aktiv dialog, samverkan, information, framlyftande av önskemål och frågor med mera mellan klubb, motståndarklubbar, supportrar och polis på hemma- och bortamatcher.

• Genomförande av alternativ för supportrar med syfte att stimulera det positiva engagemanget för klubben.
• Samverkan med Program Supporter, nätverk för fältassistenter från olika stadsdelar som närvarar på matcher i trygghets- och kontaktskapande syfte.
• Påbörjat arbete med att utveckla hur Hammarby Fotboll kan
arbeta mer med socialt ansvarstagande, vilket blir i fokus
under 2016.
Kunskap
Bidra med kunskap i syfte att kanalisera och stimulera initiativ
och reaktioner åt konstruktivt håll. Exempelvis organiserande
av kunskapsbyggande informationsmöte om föreningsdemokrati, om regelverk på och förutsättningar för arrangemang på
Hammarbys matcher och i svensk fotboll.
Mätbarhet
Under november 2015 utformades för fjärde året i rad en publikenkät med frågor att svara på för den gångna säsongens besökare. Över 3 000 svar kom in och har hanterats och vidareförmedlas till ansvariga för olika områden förbättringsarbete.
Bland annat tillfrågas om uppfattning om SLO-funktionen för
att på så vis kunna utveckla den.
.

• Organiserande av möten mellan supportrar och klubbens
representanter. Dels genom möten med representanter för
organiserade supportergrupper och klubbrepresentanter,
dels genom införandet av evenemangsforum öppna för alla
supportrar.
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Jakob Uddeholt
Supporter Liaison Officer, (SLO)

Foto: Bildbyrån
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A-laget
Nytt kontrakt, nya rekord
Det är ingen överdrift att säga att de
historiska Hammarby Fotboll-säsongerna avlöser varandra. 2013 innebar en
känslosam flytt från Söderstadion till
Bajens nya hem. 2014 lossnade det
med nye tränaren Nanne Bergstrand
äntligen sportsligt, i form av den efterlängtade uppflyttningen från Superettan. 2015 blev återkomståret i högsta
serien – och trots en poängmässigt
knackig sommar, så kan säsongen
sammantaget bara beskrivas som triumfartad.
Arbetet med att förbereda klubben för
Allsvenskan inleddes förstås så fort Kennedy Bakircioglu punkterat den avgörande
5-0-matchen mot Jönköpings Södra i början av november. Fullt lika många truppförändringar som när sportchefen Mats Jingblad just anslutit ihop med Bergstrand blev
det däremot inte under vintern. Sju spelare
fick lämna, och rundade därmed av sin tid
i Hammarby med att bidra till uppflyttningen. Bland dem fanns försvararna Daniel
Theorin och Michael Timisela samt anfallaren Andreas Haddad.
Spelarrekryteringar inför säsongen
Visserligen anslöt åtta lirare, men William
Eskelinen (målvakt från Värmdö IF, dit
han också lånades ut under säsongen) samt
16-åriga U-landslagsduon Dusan Jajic (innermittfältare från IFK Haninge/Brandbergen) och Isac Lidberg (anfallare som flyttats
upp från de egna ungdomsleden) väntades
knappast spela några allsvenska huvudroller redan 2015. Mer etablerade värvningar
var isländske landslagsbacken Birkir Már
Sævarsson från SK Brann och defensive mittfältaren Philip Haglund från IFK Göteborg.
Måns Söderqvist från Kalmar FF hämtades
för snabbhet i anfallsspelet och likaledes
unge Oliver Silverholt kom från Halmstads
BK där han agerat såväl balansspelare som
ytterback. Just innan övergångsfönstret drog
igen värvades också norske ytterbacken Mats
Solheim från KFF.
Försäsongsmatchandet
Liksom seriespelet 2014 inleddes försäsongens matchspel på Södertälje Fotbollsarena,
där Assyriska FF den 28 januari inte alls var
truppmässigt redo för säsongen – Bajen vann
med hela 8-1. Match- och träningsläger väntade, den här gången i spanska La Manga.
Ett 30-tal supportrar skapade en inramning
som den norske tv-kommentatorn inte alls
var beredd på, men matcherna mot Tippeli24

gaens mästarlag Molde (2-2) och fjolårsfyran
Strømsgodset (1-3) gav liksom mötet med
danska ligans jumbo Vestsjælland (1-3) föraningar om nivåhöjningen som laget stod inför.

Söderqvist utökade. Därefter fick HIF halv
revansch för cupnederlaget på Borås Arena,
då Hallenius balja och ett stabilt försvarsspel
räckte till 1-1.

Eftersom HIF liksom i fjol kvalificerat sig för
Svenska cupens gruppspel blev det inte fler
än sju träningsmatcher. I den näst sista besegrades LA Galaxy inför 10 601 på Tele2 Arena, trots att Robbie Keane tidigt gav MLSmästarna ledningen på straff, och i genrepet
såg 3 987 Bajen 3-2-betvinga Brann, en annan klubb som det ju på senare år uppstått
band till.

I tredje omgången väntade ”arenaderbyt”
mot Djurgården, som inför 27 597 ledde i
halvtid, men tack vare en Kennedy-projektil
och den ögonblickligen legendariska Nahir
Besara-klacken kunde Bajen glädja supportrarna rejält med säsongens andra derbyseger
– redan den 13 april. Också i Malmö slog
Kennedy till med en snabb replik på Markus
Rosenbergs mål, och även om MFF återtog
ledningen innan paus så levde en av årets
knepigaste bortauppgifter in på tilläggstid.
Hemma mot Åtvidaberg fick Bajen slita
för att hålla undan till uddamålsseger, och
matchen skulle de tre pinnarna till trots bli
början på en tyngre period.

Svenska cupen
Mellan de två nyss nämnda Tele2 Arenavänskapsmatcherna avverkades alltså gruppspelet i cupen, och detta skulle bli allt annat
än försäsongsbetonat. Kristianstad, som avancerat genom att skrälla mot småländska
KFF, bjöd på tufft motstånd nere i Skåne
och Linus Hallenius mål i första halvlek blev
tävlingspremiärens enda. Hammarby hade
det tufft även mot nästa Division 1 Södramotståndare, nedflyttade Landskrona BoIS,
och 10 419 fick vänta till 67:e minuten på att
inbytte Amadaiya Rennie räddade poängen
och därmed nerven till slutomgången. Vilken lättnad att bortamatchen mot AIK skulle
gälla något, och vilket antiklimax det hade
blivit annars, då över 30 000 biljetter redan
sålts innan detta stod klart…
Vi blev till sist 41 063 på Friends Arena som
såg detta första länsderby mot ”Gnaget” på
fem år, och det stora grönvita bidraget till
rekordpubliken lär knappast glömma denna
lördag i första taget. Trots att Henok Goitom gav AIK en programenlig, tidig ledning
lyckades Bajen vända på steken. Bakircioglu
kvitterade på straff, och efter paus kunde Johan Persson pricka in distansskottet som gav
den för avancemanget nödvändiga skrällsegern. En fantastisk start på säsongen, förstås.
Och att det blev respass direkt i kvartsfinalen
där Elfsborg hemmavann med klara 3-0, det
minns nog gemene Hammarby-supporter
ungefär lika vagt som att IFK Göteborg tog
hem turneringen.
Rivstart i Allsvenskan
Kanske gav sensationen i Solna en extra
skjuts in i återkomsten till Allsvenskan. Bajen
inledde hur som helst urstarkt; i hemmapremiären mot fjolårsfemman Häcken – som
sålts slut på två timmar, och åsågs av 30 217 –
spikades segersiffrorna redan i första halvlek,
då Kennedy ordnade 1-0 på straff och Måns
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Grus i maskineriet
För i bortamatchen mot Örebro på Valborgsmässoafton, där flera tusen tillresta
grönvita stöttade, var det mycket som krånglade. Solheim och Sævarsson vände, med
sina första mål i Bajen-dressen, underläge
till ledning – men med halvtimmen kvar
gick Kennedy sönder och mot slutet kunde
ÖSK fixa en poäng i regnet via en tveksamt
tilldömd straff. Med HIF-lagkaptenen och
kulturbäraren på läktaren kunde AIK vinna
sitt seriemöte på hemmaplan med 2-0, och
motflytet skulle hålla i sig, med ineffektivitet som främsta besvär: de tre uddamålsnederlagen mot GIF Sundsvall, Norrköping
och Helsingborg hade alla kunnat få en annan utgång med bättre skärpa framför motståndarmålet.
Efter segern mot ÅFF blev det bara tre poäng på de åtta matcherna som föregick uppehållet för U21-EM, och efter krysset mot
ÖSK var det ytterligare två 2-2-matcher
som bidrog till skörden: den frustrerande
regnmatchen mot Halmstad där ljuspunkterna var ett par fina ingripanden av
allsvenskt debuterande Tim Markström,
och en mer upplyftande upphämtning till
samma siffror i Kalmar. Efter att Johannes Hopf lämnat för Gençlerbirligi gjorde
Markström bra ifrån sig men överlag var
marginalerna, som spelat Bajen i händerna
under upptakten, nu på fel sida. Detta blev
smärtsamt övertydligt i hemmamatchen
mot IFK Göteborg, där det snarare var John
Alvbåges parader än oskärpa som gjorde att
gästerna kunde ge den grönvita vårsäsongen
en besk baklängesmål-i-86:e-smak.

Bortamatchen mot Häcken var
dock allt annat än tillknäppt, och
Bajen hämtade upp 1-3-underläget till poäng, medan nu spelklare
Kristinsson alltså fick ett välkomnande med varma servetter till Allsvenskan. Mot Norrköping kom så
den andra av tre tunga 0-1-förluster
på hemmaplan mot lag i tabellens
toppskikt, då två debutanter visade
upp sig för de 27 011. Då mittbackarna Thomas Guldborg Christensen och Marko Mihajlovic lämnat i
jakt på speltid anslöt Richard Magyar, tidigare i Halmstad och senast
i Aarau, och flyttade ut Sævarsson
på den i landslaget vanliga högerbackspositionen. Och förre Norrköping-poängproducenten
Imad
Khalili hoppade in mot sin gamla
klubb, dock utan att kunna näta.
Uppe i Sundsvall kom den första
genomklappningen då Bajen inte alls hade
koll på ”Giffarnas” fasta situationer – 0-3.
Det händelserika men mållösa hemmamötet
med Elfsborg blev ett steg i rätt riktning, fast
fansen längtade givetvis efter segrar.
En vändning som räckte
Och en med facit i hand blytung bortaseger
ordnade Fredrik Torsteinbø, då han med
sitt sena mål ordnade en lite ologisk trepoängare i Falkenberg. Därefter väntade för
andra året i rad cupmatch på Tingvalla IP i
Karlstad, och hemmalaget Carlstad United
från Norrettan bjöd på tufft motstånd. Viktor Nordin hade nyligen gått på höstlån till
Frej, och även Amadaiya Rennie hade lånats

ut - till Brann. Motsatt väg från Norge gick
Jakob Orlov, den förre Gefle-anfallaren som
i cupmötet ordnade straff redan efter dryga
minuten. Ändå blev det ”bara” 3-2-seger, fast
det räckte ju för att säkra nytt gruppspel med
ännu ett derby till våren 2016.
Där ställs Hammarby mot det Djurgården
som väntade i nästa allsvenska omgång, nu
på ”bortaplan”, där revanschsugna blåränder

tre poäng kunde Bajen gå ut betydligt mer
avslappnat än gästande AIK, som ju jagade
seriesegern. Detta satte ett disciplinerat grönvitt manskap stopp för, och spiken i kistan
blev som bekant Erik Israelssons avgörande
balja – med tanke på omständigheterna har
ett ”Årets mål” sällan varit så givet. När ÅFF
sedan avfärdades med 3-0 på bortaplan, då
var det förnyade allsvenska kontraktet säkrat.

Foto: Bildbyrån

Blandat efter omstarten
Efter 3-0 i en träningsmatch mot Åtvidaberg
på Grimsta, där såväl nye isländske landslagsmålvakten och Randers-förvärvet Ögmundur Kristinsson som Jajic och Lidberg
gjorde sina första framträdanden i Bajens Alag, väntade Gefle på gästrikarnas nya Gavlevallen. 1-1 där följdes av en klar hemmaseger mot Falkenberg – och med sitt inhopp i
slutminuterna blev Lidberg yngste allsvensken i Hammarby genom tiderna.
Här avslutade också Besara denna
sejour i HIF på bästa sätt med att
fastställa 3-0 innan han två dagar
senare skrev på för turkiska Göztepe. Men segern blev en av blott
två mellan omgång 5 och 20, vilket
tvingade Bergstrand till något som
han själv benämnde som ”mer cynisk fotboll”.

fick nöja sig med 2-2. Vid hemmamatchen
mot Kalmar FF firade Hammarby Fotboll
100 år inför 30 869 på de fullsatta läktarna,
men mer glimrande än 0-0 blev det inte på
planen. Ett smärre bottennapp kom i följande hemmamöte med ÖSK, som kunde
resa hem till Närke med 2-1 i bagaget. Guldpyttjagande ”Blåvitt” på bortaplan var förstås
ingen tacksam nästkommande uppgift, och
0-1-förlusten var rätt så odiskutabel.
Israelssons nick räddade avslutningen
Desto lämpligare då, med Gefle på hemmaplan, att Orlov visade att släkten är värst när
han öppnade målproduktionen i 3-0-vinsten med en välriktad nick. Tack vare dessa
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Och det var för väl, för rätt så loja
1-4 mot Helsingborg följdes av den
tredje av de där tunga 0-1-torskarna
hemma, då 30 627 på plats mot
Malmö FF räckte till en putsning av
Örgrytes 56 år gamla publikrekord
för allsvenskt hemmasnitt. Här
gjorde laget en betydligt mindre slät
figur mot Champions League-motståndet, fast utan utdelning framåt,
och utöver rekordet minns vi främst
nya ghananska mittbackslöftet Joseph Aidoos respektlösa insats. I säsongsavslutningen slarvades sedan
ledningen bort till 1-2-förlust borta
mot nedflyttningsklara HBK. Tre
avslutande matcher som var trista
att ha på näthinnan, efter en sammantaget klart godkänd återkomstsäsong.

Landslagsuppdrag
Mest strålkastarljus badade förstås
Birkir Már Sævarsson i, som ordinarie pjäs i det isländska gäng som
för första gången kvalificerade sig
för ett stort mästerskap. Dessutom
gjorde Ögmundur Kristinsson debut i tävlingssammanhang mellan
stolparna, då EM-kvalspelet avslutades i Turkiet. Amadaiya Rennie
spelade kval till Afrikanska Mästerskapen med sitt Liberia. Oliver
Silverholt togs ut till ”nya” U21-landslaget
under sommaren, Viktor Nordin fanns med
i ”Blågults” P19, och under året medverkade
Dusan Jajic och Isac Lidberg kontinuerligt i
Sveriges P16- och P17-landslag. I de yngre
landslagen återfanns dessutom följande spelare från vintern och framåt: Sebastian Hjerpebo, Cesar Weilid, Alenga Masimango,
Adnan Vrana, David Rylander, Abel Girma,
Isak Stone, Leo Bengtsson och Lucas Jonzon. Framåt 2015 års slut kallades Jonathan
Johansson, Lucas Cedermark och Olle Edlund till läger med det yngsta blågula gänget
– P15-landslagets Future Team.
Mattias Jansson
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U21-laget
A-slutspel för Hammarby
Då U21-systemet är knutet till respektive serietillhörigheten för klubbarnas
A-lag, tog Bajen även här steget upp på
högsta nivån. Laget deltog under 2015
i U21 Allsvenskan Norra. De grönvita
hängde med i kvalitetshöjningen, och
liksom i fjol blev det en tredjeplats,
men här gav placeringen ett sevärt Aslutspel.
Som vanligt när det gäller U21-matchandet
handlar det om konstellationer snarare än ett
egentligt lag. Beroende på hur spelschemat
sett ut för A-laget och U19-killarna, varierar
komponenterna i elvan som tränarteamet
ställer på planen. Bajen och de övriga föreningarna ställer oftast upp med en mix av
spelare från A-truppen som är på gränsen till
att framträda på den stora scenen, med inslag
från U19-laget med tonvikt på de som är med
i A-lagsträning, och emellanåt talanger från
U17-gänget.
Fem spelare plus en målvakt får vara över 21
år fyllda och bland de överåriga som under
2015 ofta fick chansen till matchning i U21spelet fanns målvakten Tim Markström.
Och han hade såklart nytta av att vara varm
i kläderna när förstahandskarna blev hans
under sommaren. Philip Haglund gjorde sitt
första framträdande i Bajen-tröjan på Kanalplan, och det var i U21-serien som nyförvärvet äntligen började spela fotbollsmatcher
igen efter sin skada.
Erfarna spelare som Jan Gunnar Solli och
Pablo Piñones-Arce fick ofta beröm från tränarhåll för inställningen de hade med sig till
U21-matcherna. Där var de goda föredömen
för Dusan Jajic och Isac Lidberg, som ju debuterade i Allsvenskan under hösten efter
att ha visat framfötterna i U21. Andra unga
spelare som vi ofta fick se i U21-serien var
U19-killar som försvararna Alex Ilic och Alex
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Simovski, sittande mittfältaren Cesar Weilid
och mer offensivt lagda duon Marcus Burman och Marcus Kettler. Under hösten fick
även U17-yttern Leo Bengtsson speltid.
Denna serie erbjuder också bra tillfällen
för tränarstaben när de vill titta närmre på
gästspelare i den miljö där de potentiellt ska
passa in. Som scoutingansvarig är det Mikael
Hjelmberg som håller i den biten, och han
lämnade därmed under sommaren över U21matchcoachandet till Patrik Hansson, Carlos
Banda och Isak Dahlin. Den sistnämnde
summerade säsongen så här på hammarbyfotboll.se: ” Ett väldigt bra U21-år, där våra
unga spelare fått en väldigt bra matchmiljö
med många utmanande matcher mot bra
motstånd.”
Och visst gjorde Hammarby också ofta själva
bra ifrån sig under året. I grundserien, högsta seriens norra halva, blev facit sju vinster,
tre oavgjorda och fyra förluster med 29-31 i
målskillnad. Klara grundserieettan DIF (35
poäng) tog senare hem den säsongsavslutande finalen mot tvåan IFK Norrköping (25
poäng), och Bajen hade med sina 24 pinnar
god marginal ner till fyran Åtvidabergs FF.
Det var främst de klara förlusterna mot Djurgården, 1-4 på Kanalplan och 1-5 på Kaknäs,
som låg bakom den negativa grönvita målkvoten. I båda mötena kom DIF, som ju har
en större A-trupp än de flesta, med betydligt
äldre uppställningar. Från de 14 matcherna
i U21 Allsvenskan Norra minns vi istället
hellre länsderbyna mot AIK. Vid hemmamötet hade sommarens unge senegalesiske gäst
Moustapha Dabo lekstuga på mittfältet när
HIF segrade med 4-2. Och på Skytteholm
blev det riktigt dramatiskt, då Kettler ökade
takten sista kvarten och räddade 2-2 med
säkra avslut inför över 300 högljudda sympatisörer till de båda lagen. På hemmaplan var
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det mötena med rivalerna som drog sådana
skaror till Kanalplan, och oftast fanns runt
150 på plats vid Södermannagatan.
Hammarby fick en tuff öppning i A-slutspelet, där två grupper med fyra lag skulle vaska
fram finalparet. Norrköping, som tog hem
Grupp 2, inledde med 5-2-seger på Nya Parken. Till bortamötet med Mjällby AIF ledde
strul med tåget till att laget fick genomföra
såväl matchgenomgång som ombyte i en ersättningsbuss mellan Alvesta och Hällevik,
men vistelsen på Listerlandet avslutades med
en sen kvittering, och i hemmareturen blev
det 2-1-vinst.
På gamla Malmö Stadion mönstrade södra
seriens segrare MFF åtta spelare med Champions League-meriter i sin elva, mot ett betydligt yngre HIF-gäng. Här ordnade höstens ghananska mittbackslån Joseph Aidoo
1-1, och skåningarna fick slita för ett sent
avgörande, i en tv-sänd match som stack ut
genom att innehålla högre intensitet än Alagets senaste (3-0 mot ett uppgivet ÅFF).
Hemma mot ”Peking” revanscherade sig
Bajen då Lidberg gjorde matchens enda mål,
och därmed var kampen om gruppsegern
oviss ända till slutomgången i slutet av oktober. Där vann MFF med 2-0 på ett kylslaget Kanalplan, men förgäves då Norrköping
gjorde sitt mot Mjällby dagen efter.
Hammarbys U21-målskyttar 2015:
Åtta mål: Isac Lidberg. Fem mål: Fredrik
Torsteinbø. Tre mål: Lars Mendonça Fuhre,
Moustapha Dabo (gästspelare), Marcus Burman och Marcus Kettler. Två mål: Viktor
Nordin och Philip Haglund. Ett mål: Nahir
Besara, Amadaiya Rennie, Leo Bengtsson,
Brasse Wallefelt, Pablo Piñones-Arce och Joseph Aidoo.
Mattias Jansson

Årsmötet 2015
Styrelsens förslag, motioner och beslut
Styrelsens förslag
Hedersmedlem i Hammarby fotboll
Styrelsen förslår årsmötet att införa Hedersmedlemskap i Hammarby IF FF utifrån följande kriterier:
• Styrelsen beslutar om vederbörande skall upptas som hedersmedlem i föreningen, hedersmedlem är befriad från stadgad
medlemsavgift.
• Hedersmedlem skall vara en framstående person med uttalat
Hammarbyhjärta, är ett gott föredöme och fungerar som ambassadör för Hammarby Fotboll.
• Man skall ha varit engagerad i Hammarby Fotboll på ett förtjänstfullt sätt under lång tid.
• Extra positivt är om man varit engagerad på flera olika sätt under denna tid, till exempel som spelare, ledare, styrelseledamot.
• Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Eller
till dess att vederbörande önskar utträde, alternativt medvetet
agerat på sådant sätt som skadat föreningen.
Årsmötets beslut
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag

och Helsingborgs (HIF Akademi) sina juniorlag i div 2, och med
dagens utlåningssystem kan spelare under 22 år flyttas mellan
klubbarna (vilket tidigare inte var tillåtet). Det finns absolut fördelar med detta, men också nackdelar.
Ambitionen från SEF och SvFF är att U21-serien ska vara landets
tredje bästa serie - efter Allsvenskan och Superettan (alltså en
bra bit över division två). Den U21-serie för Superettanlag som
vi spelade i förra året var enligt tränarstaben överlag bra, dock
något ojämn i vissa matcher.
För de unga spelarna är U21 en utmärkt serie. Man får spela
med och mot äldre spelare från andra elitlag. Men för A-lagsspelarna är matcherna inte alltid tillräckligt krävande. Årets U21
(Allsvenskan Norra) kommer att vara bättre än ifjol, med högre
kvalitet på matcherna.
Fördelarna med en U21-serie är:
• att vi kan matcha och utvärdera de bästa av våra yngre spelare i en tuffare miljö (dock inte ”riktiga” tävlingsmatcher),
• att vi kan ge A-lagsspelare värdefull speltid (förutsatt rätt
matchkvalitet),
• att vi kan inventera provspelare från andra klubbar.
För att ha ett eget lag i division två måste vi ta över en befintlig
klubb och driva den själva, vilket innebär både en avsevärd ekonomisk och organisatorisk satsning, som måste finansieras. Vi
måste också hitta en klubb, som vill ge upp sin identitet.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 1
Talangutveckling.
Under de senaste åren har Hammarby Fotboll deltagit i den så
kallade U21-serien. Detta skulle då vara det seriespel som också
skulle kunna utveckla våra yngre spelare. Men vi kan nog efter
några år med U21 konstatera att resultatet kan ifrågasättas.
U21-serien är ingen serie med den rätta tävlingsnerven, då resultatet inte påverkar serietillhörigheten. Därför vore det bättre om
andralagen (B-lagen) fick möjlighet att komma med i ordinarie seriesystemet, så som man gör i andra länder (exempelvis Tyskland,
Spanien, Norge med flera). Då fick de unga talangerna spela i serier mot tuffare motstånd och med tävlingsnerv om upp- och nedflyttning. Utvecklingen för ungdomarna skulle därmed förbättras.
Ett sådant system måste också tillåta fri övergång mellan förstaoch andralagen. Eftersom inte alla klubbar kan klara av att ha ett
andralag i seriesystemet borde också utlåningssystemet ändras
så att spelarna kan gå fram och tillbaka mellan två föreningar under pågående säsong. Med hänvisning till ovanstående föreslås
att Hammarby Fotboll ges i uppdrag att arbeta för att andralagen
får möjlighet att spela i det ordinarie svenska seriesystemet samt
att förändra reglerna för utlåningssystemet.
Jan Aspefjord
Styrelsens yttrande
Frågeställningen är viktig, eftersom den handlar om talangutveckling, som är ett prioriterat område. Den är kontinuerligt
uppe till diskussion i Sportrådet, Hammarby Fotboll AB:s styrelse och den sportsliga ledningen, samt i diskussioner med SvFF
och SEF. Att ett andralag ska spela i det ordinarie seriespelet
tillåter inte regelverket i dagsläget. Idag har Norrköping (Sylvia)

Årsmötets beslut
Mötet beslutade att bifallastyrelsen yrkande om avslag av motionen
(med acklamation efter att Jan Aspefjord yrkat bifall till motionen)
Motion 2
Jag heter Stefan Ståhl och har idag sittplats på ”Sjungande sitt”
och är del i en grupp som kallas Bajenpartiet. Redan förra året
började det florera rykten om att Hammarby Fotboll vill flytta vår
sektion till annan plats på arenan för att komma åt restauranger
som ligger bakom vår sektion. Det skulle som jag förstår innebära att kopplingen till den stående lite lugnare klacken till vänster
om oss skulle försvinna, i och med att flytten i så fall skulle gå till
andra sidan. Jag vill ha ett öppet klargörande angående denna
sak och önskar att en eller två ifrån vår grupp (Bajenpartiet) ska
ingå i en arbetsgrupp som tittar på saken innan beslut eller ens
ett utkast sker, det borde ske i samråd! Färdiga ”förslag” tenderar ofta till att bli till beslut.
Hur mycket sponsorer handlar det om? Det skulle gott och väl
gå att flytta sponsorerna till höger om vår sektion och där dom
skulle kunna komma åt restaurangerna på ett lättare sätt.
Jag har dessutom varit i kontakt med Hammarby tidigare, där jag
rest en fråga om en säsongskortsbar, där endast säsongskortinnehavare kan komma in. Baren bakom vår sektion är ypperlig för
detta ändamål, den som ni tänkt för sponsorerna . Men detta
borde gå att dela upp.
Stefan Ståhl
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Styrelsens yttrande
Hammarby Fotboll har från dag 1 i arbetet med den nya arenan arbetat lyhört och väldigt nära våra supportrar/publik. Vi
arrangerar regelbundet öppna möten med våra supportrar, så
kallade ”Evenemangsforum”. På dessa möten diskuteras frågor
som har med placering av publik, serveringsytor, servicenivåer
och liknande som har med arenan att göra. ”Bajenpartiet” är
mer än välkomna att ha med representanter på dessa möten.
Information angående dessa möten publiceras två-tre veckor i
förväg på hemsidan.
Styrelsen anser motionen besvarad.
Årsmötets beslut
Mötet beslutade att billa styrelsen yrkande.
Motion 3
Hammarbys hållning i frågan om Allsvenskans framtida utseende
Den 3 februari i år beslutade Svensk Elitfotboll (SEF) att gå vidare med utredning av ett antal förslag för att förändra sammansättningen i Allsvenskan och Superettan (efter att denna motion
skrevs, därför kan förslagen inte diskuteras i detalj).
Dessa förändringsförslag motiveras med att de på olika sätt
ska bidra till att ”utveckla” svensk fotboll, öka kvaliteten på
spelet i Allsvenskan och intäkterna för deltagande klubbar. Det
finns dock inget hållbart empiriskt belägg för att en minskning
av antalet lag i Allsvenskan skulle främja en sådan utveckling.
Utifrån ett sportsligt perspektiv finns det inget som helst hållbart alternativ till en rak serie med ett hemma- och ett bortamöte, där det lag som vinner serien också blir svenska mästare och där de lag som kommer sist i tabellen tvingas lämna
serien.

När det gäller ökade publikintäkter och intresse genom fler ”stora” matcher tas inte hänsyn till att, ju fler ”stora” matcher som
spelas, desto mer devalveras värdet av den enskilda matchen.
När det gäller förbättrad talangutveckling tas inte hänsyn till att
färre lag ger ett mindre skyddsnät för klubbar, som därmed riskerar att bli mindre benägna att aktivt släppa fram talanger.
Det är motionärernas uppfattning att den enda fördel som går
att belägga är att färre elitklubbar innebär att en större pott av
tv-avtalet och liknande bidrag tillfaller enskilda allsvenska lag.
Det är en kortsiktig effekt och väger på inget vis upp de risker
för negativa nettoeffekter som de liggande alternativen utgör.
Medan representanter för flertalet allsvenska klubbar mer eller
mindre tydligt tagit ställning mot en minskning av antalet lag i
Allsvenskan har Hammarby i skrivande stund inte tagit ställning
eller på annat sätt uttalat sig i frågan.
Vi, medlemmar och supportrar, som värnar om Hammarby och
om Allsvenskan, motionerar därför:”
- Att Hammarby IF FF, som förening samt majoritetsägare i Hammarby fotboll AB, under inga omständigheter ska rösta för ett
förslag som innebär minskat antal lag i Allsvenskan.
- Att Hammarby IF FF, som förening samt majoritetsägare i Hammarby Fotboll AB, ska arbeta aktivt för att bibehålla, eller på sikt
öka, antalet lag i Allsvenskan.
Gustav Gelin, Pontus Håkansson, Marcus Ekholm
Styrelsens svar:
Efter att denna motion inkommit så har SEF beslutat att tre modeller ska utredas
• 16 lag i bägge serierna (AS och S1)
• Utökning till 18 lag
• Allsvensk 12 lag-variant där lagen möts 3ggr
Frågan har varit upp till diskussion i Hammarbys styrelse och vi
är av samma uppfattning som motionärerna.
Styrelsen anser motionen besvarad.
Årsmötets beslut
Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande.
Foto: Bildbyrån

Även utifrån ett affärsmässigt perspektiv finns det stora tveksamheter kring motiveringarna för att förändra Allsvenskan.
Danmark, som tillämpar ett upplägg av samma karaktär som ett
av ursprungsförslagen, har under de senaste säsongerna tappat
i styrka, både sportsligt och ekonomiskt. Förändringarna i den
skotska ligan har varit i bruk för kort tid för att någon effekt ska
kunna påvisas. Den schweiziska ligan har förvisso nått framgångar i UEFA-ranking efter att antalet lag minskat, men dessa
framgångar är i hög grad kopplade till en enda klubb, och det
finns inget trovärdigt underlag som slår fast att seriereformen
varit en viktig faktor i dessa framgångar – i själva verket kom

inte dessa framgångar förrän efter landets EM-arrangemang
2008, mer än tio år efter reformens genomförande.
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Publikstatistik och utmärkelser 2015
Publikliga 2015 (Publiksnitt hemma)
1 Hammarby 25 507
2 AIK 20 983
3 Malmö FF 17 332
4 Djurgårdens IF 15 484
5 IFK Göteborg 14 350
6 IFK Norrköping 10 296
7 IF Elfsborg 9 239
8 Helsingborgs IF 8 138
9 Örebro SK 7 074
10 Kalmar FF 6 163
11 GIF Sundsvall 5 050
12 Halmstads BK 4 675
13 Gefle IF 4 258
14 Åtvidabergs FF 3 801
15 BK Häcken 3 565
16 Falkenbergs FF 3 557
Åter igen fick vi uppleva ett år då publikintresset för att
se Hammarby ökade rejält. Det mäktiga publiksnittet från
2014 – 20 451 – blev nu 25 507, nytt rekord i svensk fotboll. Många faktorer samverkar när en fotbollsklubb får
ett sådant uppsving. I fallet Hammarby är den nya arenan
en självklar del av intressevågen men trenden fanns även
innan, klubben har förbättrat publiksiffrorna varje år sedan
första Superettansäsongen 2010. Det riktigt intressanta
är att laget har Sveriges bästa publiksiffror genom tiderna
under en säsong när man egentligen inte är särskilt framgångsrik. Normalt brukar en elfteplats i Allsvenskan inte
skapa hausse kring en klubb. Det här innebär att det troligtvis finns potential att öka publiken ytterligare när/om laget
fajtas i toppen av serien.
Fler intressanta och positiva iakttagelser när det gäller Hammarbys
publiksiffror 2015:
• Hemma kom man sammanlagt upp i 382 607 åskådare i seriematcherna. Rekord i svensk fotboll.
• Totalt sågs Hammarbys seriematcher av 574 772 åskådare under
året. Rekord i svensk fotboll.
• Publiksnittet i hela Allsvenskan ökade till 9 967, Hammarbys snitt
var 15 540 bättre än det för hela Allsvenskan.
• Hammarby hade över 20 000 åskådare i 14 av de 15 hemmamatcherna.
• Tre av hemmamatcherna drog mer än 30 000 åskådare, dock inget
av derbyna där säkerhetstrestriktioner begränsade publiken.
• Sämsta publiksiffran var 18 173 mot Gefle IF, vilket visar att lägstanivån är mycket hög.
I den internationella jämförelsen står sig Hammarby bra. Klubben
är nr 68 i Europa efter 2014-15 års bokslut. Tittar vi på några stora
ligor visar det sig att Bajen skulle platsa bra i många av serierna sett
till publikantal. I italienska Serie A skulle vi vara åttonde bästa publiklag, i spanska La Liga sjua, i franska Ligue 1 sjua. Hammarby skulle
inte ens åka ur Premier League om tabellen byggde på publikintresse.
Med en 16:e-placering skulle vi få vara kvar, däremot skulle vi ännu
inte räcka till i tyska Bundesliga där vår 17:e plats skulle innebära
”nedflyttning”.

I cupens gruppspelsfas hade Hammarby en hemmamatch, mot
Landskrona BoIS den 1 mars. 10 419 åskådare såg den matchen. I
omgången därpå möttes AIK och Hammarby på Friends Arena inför
41 063 åskådare, nytt publikrekord för cupfotboll i Sverige.
Klas Ruthmans pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årligen delar ut ett individuellt- och lagpris på totalt 5 000 kronor. Priset tillfaller en spelare som
är lojal, god kamrat och har bra träningsnärvaro och det har delats ut
årligen sedan 2009. Priset delas ut i samband med en A-lagsmatch på
hemmaplan under hösten, denna gång blev det i sista hemmamatchen
mot Malmö FF inför 30 627 åskådare den 25 oktober. 2015 års pristagare var Santiago Verdugo Lindahl, född 2001.
Ovve Anderssons Ledarpris
Ovve Anderssons Ledarpris delades ut för tredje gången. Ovve har
arbetat många år inom Hammarbys organisation och skapat ett pris
vars syfte är att belöna en ledare som står för ett föredömligt ledarskap. I samband med matchen mot Gefle IF 23 september tilldelades
Christian Ljung priset. Christian är ledare för 2001 lag 2 samt inom
klubbens Plantskola och i motiveringen sades bland annat att han är
en mycket omtyckt person som gör ett stort arbete för Hammarby
Ungdomsfotboll.
Värdegrundspriser
HIF FF delar ut ett stort antal värdegrundspriser där utgångspunkten
är föreningens fem värdeord – Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen,
Respekten, Kärleken. Samtliga spelare i åldrarna 5, 6 och 7 år erhöll
medalj med orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” den 19 september på Hammarbyhöjdens IP.
När det gäller spelare från åtta år och uppåt utser respektive träningsgrupp ”årets värdegrundsspelare” och dessa får en pokal. I samband
med matchen mot Helsingborgs IF på Tele2 Arena den 18 oktober
delades 65 sådana pokaler ut.
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Magnus Hagström
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Fakta och statistik 2015
Hammarbys A-lag (antal seriematcher inom parentes)
Målvakter: Ögmundur Kristinsson (15 matcher), Johannes Hopf
(10), Tim Markström (5), William Eskelinen (0).
Försvarare: Lars Saetra (29 matcher), Birkir Már Sævarsson
(28 matcher), Mats Solheim (26 matcher), Stefan Batan (19
matcher), Richard Magyar (11 matcher), Joseph Aidoo (1 match),
Thomas Guldborg Christensen (0 matcher), Marko Mihajlovic
(0 matcher).
Mittfältare: Philip Haglund (26 matcher), Johan Persson (25
matcher), Kennedy Bakircioglu (22 matcher), Erik Israelsson
(22 matcher), Fredrik Torsteinbø (21 matcher), Jan Gunnar Solli
(17 matcher), Nahir Besara (15 matcher), Oliver Silverholt (15
matcher), Lars Mendonca Fuhre (14 matcher), Amadaiya Rennie
(9 matcher), Dusan Jajic (2 matcher), Viktor Nordin (1 match)
Anfallare: Måns Söderqvist (26 matcher), Linus Hallenius (23
matcher), Imad Khalili (12 matcher), Jakob Orlov (11 matcher),
Pablo Piñones-Arce (11 matcher), Isac Lidberg (2 matcher)
Anmärkning: spelarna är indelade enligt den kategori som
Hammarby Fotboll använder på hemsidan. I praktiken kan de ha
spelat i annan lagdel när de medverkat i matcher.
Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2013: Sebastian
Ludzik, Jonathan Tamimi, Daniel Theorin, Michael Timisela,
Nicklas Lindqvist, Andreas Haddad. Sinan Ayranci lämnade
formellt klubben efter att ha varit utlånad 2013-2014 till
Östersund och Varberg.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen
kontrakterades de nya spelarna Birkir Már Sævarsson (isländsk
landslagsspelare som anslöt från SK Brann), Philip Haglund (efter tre säsonger i IFK Göteborg, tidigare Heerenveen och BP), Oliver Silverholt (från Halmstads BK), William Eskelinen (målvakt,
dock utlånad till Värmdö IF som han kom ifrån), Måns Söderqvist
(från Kalmar FF), Mats Solheim (norsk spelare, senast i Kalmar
FF) samt Dusan Jajic från IFK Haninge/Brandbergen. Isac Lidberg lyftes upp från ungdomssektionen till A-truppen.
Under sommarens öppna transferfönster anslöt isländske landslagsmålvakten Ögmundur Kristinsson från Randers FC (Danmark), Richard Magyar från schweiziska FC Aarau, Jakob Orlov
på lån från SK Brann samt unge ghananen Joseph Aidoo från
Inter Allies på lån med köpoption.
Tränare: Nanne Bergstrand
Sportchef: Mats Jingblad
Assisterande tränare: Carlos Banda, Patrik Hansson,
Mikael Hjelmberg
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Fystränare: Claes Hellgren
Mental rådgivare: Anders Friberg
Naprapat: Mikael Klotz

Foto: Bildbyrån

Under säsongen skrev Thomas Guldborg Christensen på för
isländska Valur, Nahir Besara gick till turkiska Göztepe SK och
Johannes Hopf anslöt till Gençlerbirliği – också Turkiet. Vidare

lånades Viktor Nordin ut till IK Frej och Amadaiya Rennie till SK
Brann (Norge). Marko Mihajlovic lämnade Hammarby i juni utan
att ha gjort klart med ny klubb.

Intern skytteliga
Erik Israelsson 6
Fredrik Torsteinbø 5
Nahir Besara 5
Kennedy Bakircioglu 4
Linus Hallenius 3
Johan Persson 2
Birkir Már Sævarsson 2
Jakob Orlov 2
Måns Söderqvist 2
Mats Solheim 2
Jan Gunnar Solli 1
Lars Saetra 1
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20 juli (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 3-3 (2-1)
1-0 Mohammed Abubakari (22), 1-1 Fredrik
Torsteinbø (27), 2-1 Paulinho (41-straff), 3-1
Paulinho (49), 3-2 Johan Persson (57), Erik
Israelsson (63).
Publik: 6 123
27 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IFK Norrköping 0-1 (0-1)
0-1 Emir Kujovic (37).
Publik: 27 011
3 augusti (Norrporten Arena)
GIF Sundsvall-Hammarby 3-0 (0-0)
1-0 Rúnar Már Sigurjónsson (61), 2-0 Pa
Dibba (65), 3-0 Daniel Sliper (94).
Publik: 7 048
9 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IF Elfsborg 0-0
Publik: 251 165

Resultat
Matcher i Allsvenskan
4 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-BK Häcken 2-0 (2-0)
1-0 Kennedy Bakircioglu (12 str), Måns
Söderqvist (39)
Publik: 30 217
8 april (Borås Arena)
IF-Elfsborg-Hammarby 1-1 (0-1)
0-1 Linus Hallenius (42), 1-1 Simon Hedlund
(53)
Publik: 11 264
13 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Djurgårdens IF 2-1 (0-1)
0-1 Sam Johnson (26), 1-1 Kennedy
Bakircioglu (55), 2-1 Nahir Besara (27 597)
Publik: 27 597
20 april (Swedbank stadion)
Malmö FF-Hammarby 3-1 (2-1)
1-0 Markus Rosenberg (12), 1-1 Kennedy
Bakircioglu (15), 2-1 Oscar Lewicki (39), 3-1
Agon Mehmeti (92)
Publik: 19 849
25 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Åtvidabergs FF 2-1 (2-0)
1-0 Linus Hallenius (22), 2-0 Nahir Besara
(25), 2-1 John Owoeri (52),
Publik: 25 167
30 april (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby 2-2 (1-1)
1-0 Patrik Haginge (15), 1-1 Mats Solheim
(43), 1 -2 Birkir Már Sævarsson (64), 2-2
Ahmed Yasin (79 str)
Publik: 10 486
4 maj (Friends Arena)
AIK-Hammarby 2-0 (0-0)
1-0 Henok Goitom (56), 2-0 Noah Sonko
Sundberg (75)
Publik: 41 630

11 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-GIF Sundsvall 1-2 (1-1)
1-0 Johan Persson (12), 1-1 Robert
Lundström (38), 1-2 Runar Mar Sigurjonsson
(90), 2-2
Publik: 21 535
20 maj (Nya Parken)
IFK Norrköping-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0 Emir Kujovic (45+1)
Publik: 13 814
25 maj (Olympia)
Helsingborgs IF-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 Robin Simovic (65),
Publik: 8 689
30 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Halmstads BK 2-2 (1-0)
1-0 Erik Israelsson (5), 1-1 Christoffer
Andersson (52), 1-2 Christoffer Andersson
(59), 2-2 Jan Gunnar Solli (63)
Publik: 21 688

17 augusti (Falkenbergs IP)
Falkenbergs FF-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 Fredrik Torsteinbø (88)
Publik: 3 907
24 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Djurgårdens IF-Hammarby 2-2 (0-1)
0-1 Fredrik Torsteinbø (5), 1-1 Jesper
Arvidsson (58-straff), 1-2 Erik Israelsson (69),
2-2 Nyasha Mushekwi (78).
Publik: 27 428
28 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Kalmar FF 0-0
Publik: 30 869
13 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Örebro SK 1-2 (1-2)
1-0 Jakob Orlov (16), 1-1 Pär Ericsson (23),
1-2 Astrit Ajdarević (35),
Publik: 21 862
20 september (Gamla Ullevi)
IFK Göteborg-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 Søren Rieks (50)
Publik: 16 617

4 juni (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF-Hammarby 2-2 (1-0)
1-0 Marcus Antonsson (29), 2-0 Marcus
Antonsson (49), 2-1 Måns Söderqvist (57),
2-2 (Linus Hallenius (72).
Publik: 10 436

23 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Gefle IF 3-0 (1-0)
1-0 Jakob Orlov (22), 2-0 Kennedy Bakircioglu
(51-straff), 0-3 Erik Israelsson (73).
Publik: 18 173

7 juni (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IFK Göteborg 0-1 (0-0)
0-1 Thomas Mikkelsen (86).
Publik: 27 556

27 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-AIK 1-0 (0-0)
1-0 Erik Israelsson (88)
Publik: 28 945

6 juni (Gavlevallen)
Gefle IF-Hammarby 1-1 (1-1)
David Fällman (8), 1-1 Nahir Besara (13).
Publik: 6 430

2 oktober (Kopparvallen)
Åtvidabergs FF-Hammarby 0-3 (0-0)
0-1 Mats Solheim (56), 2-0 Fredrik Torsteinbø
(63), Fredrik Torsteinbø (72).
Publik: 5 566

13 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Falkenbergs FF 3-0 (2-0)
1-0 Nahir Besara (3), 2-0 Erik Israelsson (5),
3-0, Nahir Besara (75)
Publik: 21 337

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015

18 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Helsingborgs IF 1-4 (1-2)
0-1 Rade Prica (8), 0-2 Anton Wede (11, 1-2
Birkir Már Sævarsson (4-1), 1-3 Jere Uronen
(53), 1-4 Robin Simovic (73).
Publik: 28 797
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Fortsättning från föregående sida
Kvartsfinal 15 mars (Borås Arena)
IF Elfsborg-Hammarby 3-0 (1-0)
1-0 Simon Hedlund (4), 2-0 Anders Svensson
(63), 3-0 Per Frick (72)
Publik: 4 037

31 oktober (Örjans Vall)
Halmstads BK-Hammarby 2-1 (0-0)
0-1 Lars Saetra (54), 1-1 Alexander
Henningsson (67), 2-1 Matthew Rusike (91)
Publik: 2 878

Foto: Bildbyrån

25 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby-Malmö FF 0-1 (0-0)
0-1 Rasmus Bengtsson (58)
Publik: 30 627

(Svenska cupen 2015-16 omgång 2)

Matcher i Svenska cupen
(gruppspel gällande Svenska cupen 2014-15)
21 februari (Kristianstads IP)
Kristianstads FF-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 Linus Hallenius (25)
Publik: 1 866

20 augusti (Tingvalla IP)
Carlstad United-Hammarby 2-3 (0-1)
0-1 Kennedy Bakircioglu (2), 1-1 Claes Nyman
(16), 1-2 Lars Saetra (31), 2-2 Sebastian
Carlsson (51), 2-3 självmål (63)
Publik: 2 632
(segern innebär att Hammarby kvalificerade
sig till gruppspelsfasen som avgörs i februarimars 2016)

1 mars (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Landskrona 1-1 (0-1)
0-1 Självmål (3), 1-1 Amadaiya Rennie (67),
Publik: 10 419
7 mars (Friends Arena)
AIK-Hammarby 1-2 (1-1)
1-0 Henok Goitom (8), 1-1 Kennedy
Bakircioglu (16 str), 1-2 Johan Persson (62)
Publik: 41 063

Publik: 2 632
(segern innebär att Hammarby kvalificerade sig till gruppspelsfasen som avgörs i februarimars 2016)

Folksam U21 Superettan Norra
Folksam U21 Allsvenskan Norra

När det gäller U21 finns ingen angiven trupp, laget plockas ihop från
När det gäller U21 finns ingen angiven trupp, laget plockas ihop från gång till gång med spelare
gång
tilloch
gång
med
från
A-lag
och från de äldsta akademilagen
från A-lag
från de
äldstaspelare
akademilagen
samt
lånespelare.
samt lånespelare.
http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/folksam-u21/folksam-u21-norra/

9 juni GIF Sundsvall-Hammarby 1-1 (0-0). Marcus Burman.
Publik: 79 (Norrporten Arena)

14
juli Hammarby-Örebro SK 4-3 (3-2). Fredrik Torsteinbö 2,
2 juni Örebro SK-Hammarby 0-1 (0-1). Marcus Burman. Publik: 100 (Behrn Arena)
Lars Fuhre 2. Publik: 300 (Hammarby IP)

Djurgården

14
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2
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39-14
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IFK Norrköping FK

14

8

1

5

34-17

17

25

Hammarby

14

7

3

4

29-31

-2

24

14 juli Hammarby-Örebro SK 4-3 (3-2). Fredrik Torsteinbö 2, Lars Fuhre 2. Publik: 300
Publik:
175
(Hammarby
IP) (Hammarby IP)

Åtvidabergs FF

14

6

1

7

28-31

-3

19

421augusti
AIK-Hammarby
2-2Publik:
(1-0).175
Marcus
Peterson
Kettler.
juli Hammarby-Åtvidabergs
FF 0-1 (0-0).
(Hammarby
IP)

GIF Sundsvall

14

4

3

7

21-28

-7

15

Publik: 250 (Skytteholms IP)

Örebro

14

4

2

8

25-29

-4

14

10
augusti IFK Norrköping-Hammarby 5-1 (2-0).
10 augusti IFK Norrköping-Hammarby 5-1 (2-0). Marcus Peterson Kettler. Publik: 100 (Nya

Gefle IF FF

14

4

2

8

18-26

-8

14

AIK

14

4

2

8

23-41

-18

14

10 mars Gefle IF-Hammarby 0-2 (0-0). Nahir Besara, Fredrik
Torsteinbö.
Publik: ingen
uppgift
(Strömvallen)
10 mars Gefle IF-Hammarby
0-2 (0-0).
Nahir Besara,
Fredrik Torsteinbö. Publik: ingen
uppgift (Strömvallen)

17 mars Hammarby-Djurgårdens IF 1-4 (1-2). Viktor Nordin.
17 mars Hammarby-Djurgårdens
1-4 (1-2). Viktor Nordin. Publik: 412
Publik:
412 (HammarbyIFIP)
(Hammarby IP)

24 mars Hammarby-GIF Sundsvall 3-3 (1-2). Fredrik Torsteinbö 2,
24 mars Hammarby-GIF Sundsvall 3-3 (1-2). Fredrik Torsteinbö 2, Lars Fuhre. Publik: 250
Lars
Fuhre.
(Hammarby
IP) Publik: 250 (Hammarby IP)

14
april
Hammarby-IFK
2-1 (2-1).
14 april
Hammarby-IFK
NorrköpingNorrköping
2-1 (2-1). Viktor Nordin,
Philip Viktor
Haglund. Nordin,
Publik: ingen
uppgift (Hammarby
Philip
Haglund.IP)
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

21 april Åtvidabergs FF-Hammarby 1-3 (1-1). Isac Lidberg 2, Amadaiya Rennie. Publik: 74
21
april Åtvidabergs FF-Hammarby 1-3 (1-1). Isac Lidberg 2,
(Kopparvallen)

Amadaiya Rennie. Publik: 74 (Kopparvallen)

5 maj Hammarby-AIK 4-2 (2-0). Isac Lidberg 2, Moustapha Dabo, Amadaiya Rennie. Publik:

(Hammarby
IP)
5200maj
Hammarby-AIK
4-2 (2-0). Isac Lidberg 2, Moustapha Dabo,

Amadaiya
Rennie. Publik: 200 (Hammarby IP)
12 maj Hammarby-Gefle IF 4-3 (2-2). Moustapha Dabo, Isac Lidberg, Philip Haglund.
Publik: 114 (Hammarby IP)

12 maj Hammarby-Gefle IF 4-3 (2-2). Moustapha Dabo, Isac Lidberg,
26 maj Djurgårdens
5-1 (2-1).
Marcus Burman.
Philip
Haglund.IF-Hammarby
Publik: 114
(Hammarby
IP) Publik: 150 (Kaknäs IP)

26 maj Djurgårdens IF-Hammarby 5-1 (2-1). Marcus Burman.
Publik: 150 (Kaknäs IP)

2 juni Örebro SK-Hammarby 0-1 (0-1). Marcus Burman.
Publik: 100 (Behrn Arena)
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9 juni GIF Sundsvall-Hammarby 1-1 (0-0). Marcus Burman. Publik: 79 (Norrporten Arena)

21 juli Hammarby-Åtvidabergs FF 0-1 (0-0).

4 augusti AIK-Hammarby 2-2 (1-0). Marcus Peterson Kettler. Publik: 250 (Skytteholms IP)

Marcus
Parken) Peterson Kettler. Publik: 100 (Nya Parken)
Folksam U21 A-slutspel
grupp 2
Folksam
U21 A-slutspel
grupp 2

http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/folksam-u21/a-slutspel-grupp-b/
IFK Norrköping FK

6

3

2

1

18-7

11

11

Malmö FF

6

3

1

2

8-13

-5

10

Hammarby

6

2

1

3

7-11

-4

7

Mjällby AIF

6

1

2

3

8-10

-2

5

IFK Norrköping-Hammarby
5-2 (2-0). Isac Lidberg,5-2
Leo Bengtsson.
Publik:
50
11 september
september
IFK Norrköping-Hammarby
(2-0). Isac
Lidberg,
(Nya Parken)
Leo
Bengtsson. Publik: 50 (Nya Parken)

15 september Mjällby AIF-Hammarby 1-1 (1-0). Brasse Wallefelt. Publik: 75 (Strandvallen)

15 september Mjällby AIF-Hammarby 1-1 (1-0). Brasse Wallefelt.
29 september
Publik:
75Hammarby-Mjällby
(Strandvallen)AIF 2-1 (1-1). Pablo Piñones-Arce, Isac Lidberg. Publik:
185 (Hammarby IP)

29
september Hammarby-Mjällby AIF 2-1 (1-1). Pablo Piñones-Arce,
6 oktober Malmö FF-Hammarby 2-1 (0-0). Joseph Aidoo. Publik: ingen uppgift (Malmö
Isac
Lidberg. Publik: 185 (Hammarby IP)
stadion)

oktober Hammarby-IFK
1-0 (1-0). Isac
150 (Hammarby
613oktober
Malmö Norrköping
FF-Hammarby
2-1Lidberg.
(0-0).Publik:
Joseph
Aidoo. IP)

Publik:
uppgift (Malmö
stadion)
26 oktoberingen
Hammarby-Malmö
FF 0-2 (0-1).
Publik: 200 (Hammarby IP)

13 oktober Hammarby-IFK Norrköping 1-0 (1-0). Isac Lidberg.
Juniorallsvenska
laget (U19)
Publik:
150 (Hammarby
IP)

Målvakter: Robert Andersson, Andrew Sykes.
26
oktober
0-2Hjerpebo,
(0-1). Cesar Weilid, Lucas
Utespelare:
Yassin Hammarby-Malmö
Housni, Alex Ilic, Tamer Teke, FF
Sebastian
Jonzon, Marcus
Alenga Masimango,
Publik:
200Burman,
(Hammarby
IP) Jesper Bolander, Victor Garcia, Kevin

Salomonsson, Marwan Badar, Rikard Cederqvist, William Vera-Garcia, Marcus Peterson-Kettler,
Alex Simovski, Isac Lidberg, Tejan Bah, Miguel Olivares, Brasse Wallefelt, Dusan Jajic.
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Juniorallsvenska laget (U19)
Målvakter: Robert Andersson, Andrew Sykes.

11 april Kalmar FF-Hammarby 0-0. Publik: 50 (Gasten)

Utespelare: Yassin Housni, Alex Ilic, Tamer Teke, Sebastian Hjerpebo,
Cesar Weilid, Lucas Jonzon, Marcus Burman, Alenga Masimango,
Jesper Bolander, Victor Garcia, Kevin Salomonsson, Marwan Badar,
Rikard Cederqvist, William Vera-Garcia, Marcus Peterson-Kettler, Alex
Simovski, Isac Lidberg, Tejan Bah, Miguel Olivares, Brasse Wallefelt,
Dusan Jajic.

18 april Hammarby-Åtvidabergs FF 4-1 (1-1). Marcus Peterson
Kettler 2, Alenga Masimango, Marcus Burman.
Publik: 150 (Hammarby IP)
26 april Älvsjö AIK-Hammarby 1-2 (0-1). Marcus Peterson Kettler,
Miguel Olivares. Publik: 50 (Älvsjö IP)
2 maj Hammarby-AIK 2-0 (0-0). Marcus Kettler, Marcus Burman.
Publik: 100 (Hammarby IP)

Tränare: Anders Wasserman, Tobias Tegnestrand, Gustav Scheutz (mv-tränare), Tom Manselin

(fys-tränare)
Tränare:
Anders Wasserman, Tobias Tegnestrand, Gustav Scheutz
Ledare: John Fransson, Magnus Hjerpebo, Josephine Engstam (sjukgymnast), Samir Benhaji
(mv-tränare),
(materialare) Tom Manselin (fys-tränare)

10 maj Täby FK-Hammarby 1-1 (1-0). Marcus Kettler.
Publik: 65 (Tibblevallen)

Ligacupen U 19 grupp 2

Ligacupen
U 19 grupp 2
TABELL: http://www.olff.se/resultattabeller/?scr=table&ftid=57547
Hammarby IF (U19)

3

2

0

1

13-4

9

6

Skiljebo SK (U19)

3

2

0

1

7-6

1

6

Assyriska FF (U19)

3

1

0

2

3-6

-3

3

Huddinge IF (U19)

3

1

0

2

3-10

-7

3

16 maj Syrianska FC-Hammarby 0-5 (0-4). Miguel Olivares 2,
Tamer Teke, Marcus Burman, Marcus Kettler.
Publik: 100 (Södertälje Fotbollsarena)
20 maj Hammarby-IF Brommapojkarna 2-1 (1-1). Isac Lidberg,
Marcus Burman. Publik: 50 (Årsta IP)

4 mars Hammarby-Assyriska FF 4-0 (1-0). Alexander Ilic, Cesar Weilid, Marcus Peterson Kettler,
mars
FF 4-0 (1-0). Alexander Ilic, Cesar
LucasHammarby-Assyriska
Jonzon. Publik: 32 (Årsta IP)

4
Weilid,
Marcus Peterson Kettler, Lucas Jonzon. Publik: 32 (Årsta IP)
8 mars Skiljebo SK-Hammarby 4-3 (2-2). Marcus Peterson Kettler 2, Tejan Bah. Publik: 95

23 maj Hammarby-Örebro SK 4-2 (1-1). Marcus Burman 4.
Publik: 115 (Hammarby IP)

8 mars Skiljebo SK-Hammarby 4-3 (2-2). Marcus Peterson Kettler 2,
TejanTabell
Bah.ochPublik:
95 (Hamre 5)
resultat U19 Allsvenskan Norra

30 maj GIF Sundsvall-Hammarby 1-0 (1-0).
Publik: 100 (Norrporten Arena)

http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/u19-serierna/elit-norra/

Tränare:Hammarby-Huddinge
Anders Wasserman, Tobias Tegnestrand,
Gustav
Scheutz
(mv-tränare),
Manselin
15 mars
IF 6-0
(2-0).
Tamer
Teke,Tom
Cesar
Weilid,
(fys-tränare)
Lucas
Jonzon,
Marcus
Burman,
William
Vera
Garcia,
Bah.
Djurgården
26
21
3 Engstam
2
80-17 Tejan
63
Ledare:
John Fransson,
Magnus
Hjerpebo,
Josephine
(sjukgymnast),
Samir
Benhaji 66
(materialare)
Publik:
58 (Årsta IP)
Kalmar FF
26
19
4
3
63-20
43
61
Ligacupen U 19 grupp 2
IF BrommapojkarnaU 19 slutspel:
26
18
5
3
82-27
Ligacupen
TABELL: http://www.olff.se/resultattabeller/?scr=table&ftid=57547

5 juni Vasalunds IF- Hammarby 3-4 (2-2). Dusan Jajic 2,
Lucas Jonzon, Marcus Kettler. Publik: 35 (Skytteholm)
13 juni Hammarby-Gefle IF 5-0 (3-0). Isac Lidberg 2, Tamer Teke,
Marcus Burman, Yassin Housni. Publik: 198 (Hammarby IP)

59

55

Åttondelsfinal
18 mars Hammarby-AIK
5-1
(1-1).
Alenga Masimango
Hammarby IF FF
26
15
6
5
65-25
40
51
3
2 11 0 Burman.
1
13-4
9
2, Lucas Jonzon, William Vera
Garcia,
Publik:
100
26
13
2 Marcus
61-42
19
41
(Årsta
IP)
Skiljebo
SK
(U19)
3
2
0
1
7-6
1
Örebro SK FK
26
12
4
10
68-51
17
40
Hammarby
IF (U19)
AIK

3
2 (1-0). Alenga
3-6
Kvartsfinal 22 mars Vasalunds
IF-Hammarby
26
11
2 1 13 0 1-3
52-65
-13
3
1
0
2
3-10
Masimango 2, Victor Garcia.
Publik78
(Skytteholm)
26
10
4
12
60-55
5

6

17 juni Djurgårdens IF-Hammarby 5-0 (2-0).
Publik: 112 (Hjorthagens IP)
25 juli Hammarby-Djurgårdens IF 0-1 (0-0). Publik: 150 (Hammarby IP)

6

Assyriska
FF (U19)
GIF Sundsvall

35-3

3

Huddinge
Täby FKIF (U19)

34-7

3

Gefle
IF FF Hammarby-Assyriska
26 (1-0). Alexander
9
5 Ilic,
42-49Marcus
-7 Burman
32
Semifinal
28 mars Hammarby-Kalmar
FF12Cesar
3-0Weilid,
(1-0).
Marcus
4 mars
FF 4-0
Peterson
Kettler,
Lucas
Jonzon.
Publik:
32 (Årsta50
IP)
2,Älvsjö
Victor
Garcia.
Publik:
IP, neutral
AIK FF
26(Pettersbergs
7
5
14
39-56 arena)
-17
26

8 mars Skiljebo
SK-Hammarby 4-326(2-2). Marcus
Peterson
Kettler 2,37-76
Tejan Bah. Publik:
95
Åtvidabergs
FF
8
2
-39
Final
29 mars
Örebro SK-Hammarby
1-216(1-1).
Cesar
Weilid,
Vasalunds IF Hjerpebo. Publik:
26 69 (Behrn
7
4 Arena).
15
49-75
-26
Sebastian

26
25

35-65

-30
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http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/u19-serierna/elit-norra/
U19
Allsvenskan
Norra26
Syrianska
FC
1
0
25
10-120

-110

3

Assyriska FF

26

7

Tabell och resultat U19 Allsvenskan Norra

2

17

2 augusti Gefle IF-Hammarby 0-0. Publik: 80 (Gavlevallen)
7 augusti Hammarby-Vasalunds IF 0-0. Publik: 120 (Hammarby IP)
15 augusti Hammarby-GIF Sundsvall 4-1 (1-0). Marcus Kettler 2,
Petter Soelberg, Abel Girma. Publik: 150 (Hammarby IP)
20 augusti Örebro SK-Hammarby 1-1 (0-1). Leo Bengtsson.
Publik: 112 (Behrn Arena)
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Örebro SK FK
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4
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Täby FK
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60-55
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Gefle IF FF

26

9

5

12

42-49
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Älvsjö AIK FF

26

7

5

14

39-56

-17

26

Åtvidabergs FF

26

8

2

16

37-76

-39

26

Vasalunds IF

26

7

4

15

49-75

-26

25

Assyriska FF

26

7

2

17

35-65

-30

23

Syrianska FC

26

1

0

25

10-120

-110
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5 april Hammarby-Assyriska FF 6-0 (2-0). Marcus Burman 3, Alenga
Masimango, Brasse Wallefelt, Miguel Olivares. Publik: 100 (Hammarby IP)

29 augusti Hammarby-Syrianska FC 13-0 (6-0). Isac Lidberg 4,
Yassin Housni 2, Marcus Burman 2, Brasse Wallefelt, Leo Bengtsson,
Jesper Bolander, Marcus Kettler. Publik: 80 (Hammarby IP)
5 september IF Brommapojkarna-Hammarby 0-0.
Publik: 100 (Grimsta IP)
11 september Hammarby-Täby FK 1-0 (2-0). Marcus Kettler.
Publik: 128 (Hammarby IP)
19 september AIK-Hammarby 2-1 (1-0). Adnan Vrana. Publik: 200
(Skytteholm)
26 september Hammarby- Älvsjö AIK 2-0 (1-0). Marcus Burman 2.
Publik: 120 (Hammarby IP)
3 oktober Åtvidabergs FF-Hammarby 0-3 (0-0). Marcus Kettler 2,
Marcus Burman. Publik: 60 (Kopparvallen)
10 oktober Hammarby-Kalmar FF 2-4 (1-1). Marcus Kettler 2.
Publik: 50 (Hammarby IP)
17 oktober Assyriska FF-Hammarby 1-3 (0-1). Marcus Kettler, Leo
Bengtsson, Marcus Burman. Publik: 150 (Södertälje Fotbollsarena)

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2015

33

Pojkallsvenska laget (Akademi U17)
Trupp: Giuliano Gatica (mv), Tomas Wåhlin (mv), Jacob Rylander,
Max Hemstadius, Burhan Tumturk, Abel Girma, Samouil Izountouemoi,
Mattias Wedin, Ian Hernesten, Marcus Mitander, David Rylander,
Leo Bengtsson, Lamin Sheriff, Adnan Vrana, Kevin Jarret Marston.
David Alm, Petter Soelberg, Albin Hultin, Isak Stone, Isac Johansson,
Adam Brodin. Niklas Fröjdholm

13 maj Älvsjö AIK-Hammarby 4-3 (3-0). Adnan Vrana, Mrwan Badar,
Petter Soelberg. Publik: ingen uppgift (Älvsjö IP)
17 maj Hammarby-Umeå FC 6-0 (1-0). Leo Bengtsson 2, Isac
Johansson, Petter Soelberg, Samouil Izountouemoi, Lamin Sheriff.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
24 maj FC Gute-Hammarby 4-4 (1-1). Leo Bengtsson 2, Petter
Soelberg, Marwan Badar. Publik: 105 (Visborgsvallen, Visby)

Ligacupen Pojkallsvenskan Norra 2

31 maj Hammarby-GIF Sundsvall 7-0 (2-0). Adnan Vrana, Abel Girma,
Albin Hultin, Marwan Badar, Petter Soelberg, Leo Bengtsson.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
7 juni Hammarby-AIK 1-5 (0-3). Leo Bengtsson. Publik: 80 (Hammarby IP)
28 feb Gefle IF- Hammarby 4-0 (4-0).
Publik: ingen uppgift (Strömvallen)

14 juni Hammarby-Sollentuna FK 2-1 (1-0). Adnan Vrana, David Alm.
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

7 mars Hammarby-IF Brommapojkarna 2-6 (1-5). Brasse Wallefelt 2.
Publik: 58 (Årsta IP)

17 juni FC Djursholm-Hammarby 1-1 (0-1). Leo Bengtsson. Publik: 75
(Djursholms IP)

14 mars Vasalunds IF-Hammarby 4-1 (1-0). Petter Soelberg.
Publik: 87 (Skytteholm)

26 juli Hammarby-FC Djursholm 4-1 (2-1). Petter Soelberg 2, Leo
Bengtsson, Samouil Izountouemoi. Publik: 112 (Hammarby IP)

Tabell och resultat Allsvenskan U17 Norra
Allsvenskan
U17 Norra
http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/information/?scr=table&ftid=57242

2 augusti Sollentuna FK-Hammarby 1-4 (1-2).Petter Soelberg, Adnan
Vrana, Samouil Izountouemoi, Adriano Visconti. Publik: ingen uppgift
(Norrvikens IP)
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16 augusti GIF Sundsvall-Hammarby 0-1 (0-1). Adnan Vrana. Publik:
77 (Västhagen IP)
23 augusti Hammarby-FC Gute 2-1 (0-1). Abel Girma, Marcus
Mitander. Publik: 50 (Hammarby IP)
26 augusti AIK-Hammarby 1-2 (0-2). Brasse Wallefelt, Adnan Vrana.
Publik: 125 (Skytteholms IP)
30 augusti Umeå FC-Hammarby 1-3 (0-2). Adnan Vrana, Brasse
Wallefelt, Abel Girma. Publik: 65 (T3 Arena)
2 september Hammarby-Älvsjö AIK 7-0 (2-0). Marwan Badar 3, Abel
Girma 2, Brasse Wallefelt, Petter Soelberg. Publik: 44 (Hammarby IP)
13 september Hammarby-IF Brommapojkarna 4-3 (2-0). Leo
Bengtsson 2, Brasse Wallefelt 2. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

5 april Hammarby-Djurgårdens IF 2-1 (1-1). Petter Soelberg, Adnan
Vrana. Publik: 100 (Hammarby IP)

22 september Assyriska FF-Hammarby 4-3 (0-2). Adnan Vrana 2,
David Alm. Publik: 118 (Södertälje Fotbollsarena)

11 april Täby FK-Hammarby 2-3 (2-1). Abel Girma, Adnan Vrana, Leo
Bengtsson. Publik: ingen uppgift (Tibblevallen)

27 september Hammarby-Gefle IF 4-2 (1-0). Adnan Vrana 3, Samouil
Izountouemoi. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

19 april Hammarby-Vasalunds IF 4-0 (1-0). Petter Soelberg 2, Adnan
Vrana, Abel Girma. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

2 oktober Vasalunds IF-Hammarby 3-2 (1-2). Abel Girma, Adnan
Vrana. Publik: 75 (Skytteholms IP)

26 april Gefle IF-Hammarby 1-0 (1-0). Publik: ingen uppgift (Strömvallen)

11 oktober Hammarby-Täby FK 3-1 (2-1). Adnan Vrana, Marcus,
Mitander. Publik: 60 (Hammarby IP)

3 maj Hammarby-Assyriska FF 3-1 (2-0). Leo Bengtsson, David Alm,
Marwan Badar. Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)
10 maj IF Brommapojkarna-Hammarby 2-1 (1-0). Adnan Vrana.
Publik: 50 (Grimsta IP)

34

18 oktober Djurgårdens IF-Hammarby 4-6 (1-3). Adnan Vrana 3,
Samouil Izountouemoi 2, Niklas Shwenker Fröjdholm
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