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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 14 mars 2017.

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). 
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

13. Övriga frågor. 
-    Utse Hedersmedlem



4 HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2016

Fo
to

: 
A

nd
re

as
 S

an
ds

tr
öm

, 
B

ild
by

rå
n



5HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2016

Även om vårt A-lag inte tog det utvecklingssteg vi hade plane-
rat för och hoppats på kan vi lägga ytterligare ett utvecklande 
Hammarby Fotboll-år till handlingarna. Ett lärorikt år, där vi 
byggt en stabilare plattform för framtiden.

Först och främst vill jag tacka Nanne Bergstrand och A-lagets ledarstab 
för de tre senaste åren, då vi äntligen tog oss tillbaka till och återetable-
rade oss som det mest publikdragande laget i Allsvenskan. Efter årets 
knaggliga vår och sommar, visade vi under hösten att vi både kan spela 
jämt med och besegra de etablerade topplagen. 

Det ger både hopp och framtidstro inför kommande år, då ambitionen 
är att vi ska ta ytterligare steg mot den allsvenska toppen. En viktig roll i 
detta arbete har vår nye chefstränare Jacob Michelsen. Välkommen Jacob!

2016 var återigen ett stabilt ekonomiskt år för oss, där vi fortsatte att byg-
ga vårt egna kapital för att stå stabila även under år med svagare intäkter.

Två SM-Guld!
Årets upplagor av våra U21-, U19- och U17-lag med Patrik Hansson, 
Andreas Brännström och Anders Wasserman som ansvariga tränare har 
etablerat Hammarby bland Sveriges bästa lag i sina respektive ålders-
grupper. U21 vann SM-guld efter finalvinst mot BP. U19 förlorade efter 
en tung och tapper match i semifinalen mot Elfsborg. U17 vann guld 
efter finalseger mot Elfsborg. 

Bättre än så har Hammarby aldrig presterat, vilket visar att vår Akade-
miverksamhet kan mäta sig med Sveriges bästa. En väsentlig orsak till 
framgången är att etablerade tränarnamn som Stefan Billborn, Andreas 
Brännström och Ola Larsson valt att arbeta i vår Akademiverksamhet. 
Och från och med 2017 även Fredrik Samuelsson med både spelar- och 
tränarerfarenhet från Assyriska.

Fyra Hammarbyspelare har varit ordinarie i Sveriges U18-landslag under 
hösten: Isac Lidberg, Dusan Jajic (lagkapten), Leo Bengtsson och Marcus 
Degerlund. Av denna kvartett har både Isac och Dusan spelat i Allsvens-
kan under året, medan Leo och nu även Marcus har lärlingskontrakt 
med A-laget. Dessutom har vi spelare i både U16- och U15-landslagen. 

Ungdomsverksamheten fortsätter att växa
Den expansiva utvecklingen på knatte- och ungdomssidan fortsätter en-
ligt plan, tack vare våra erkänt duktiga ledare och spelare. Vi fortsätter att 
öka med stabila 20 procent. En fantastisk prestation.

I ett allt mer stillasittande och splittrat samhälle fortsätter vi att utveckla 
både våra ledare och våra ungdomar fysiskt, mentalt och mänskligt med 
utgångspunkt i vår värdegrund.

Hammarby tillbaka i Damallsvenskan
Inför 2016 flyttades alla Hammarby Damfotbolls flicklag upp till 15 år 
över till Hammarby IF Fotbollförening, för att ge både ledare och spelare 
de förutsättningar som krävs för att bedriva en attraktiv verksamhet. Nå-
got som idag är väldigt svårt att åstadkomma med enbart ideella krafter. 

Det var cirka 220 flickor som flyttade över, en styrka som mer än för-
dubblades under året. Så nu är det över 500 flickor som lirar i föreningen, 
och under året kan vi antagligen förvänta oss en fortsatt ökning av unga 
flickor som vill spela i Hammarby.

Efter avslutad seriespel fattade styrelsen i Hammarby IF Fotbollförening 
och ett extra årsmöte i Hammarby IF Damfotbollförening beslutet att 

även överföra övriga damlag till Hammarby IF Fotbollförening. Det var 
möjligt tack vare den starka kansliorganisation och ekonomi vi byggt de 
senaste fem åren och mycket viktigt för den fortsatta utvecklingen av 
damfotbollen.

Damlaget, åter i Damallsvenskan, drivs framöver med egen intäkts- och 
kostnadsbudget inom Hammarby IF Fotbollförening och får tillgång till 
både föreningens kansli och aktiebolagets publik-, marknads- och säljor-
ganisationer. Därmed är verksamheten professionaliserad på ett sätt som 
visat sig vara ogörligt i den förening som drevs med enbart ideella krafter.

Föreningen har nu en heltäckande verksamhet för flickor och pojkar från 
fem år upp till damerna och herrarna i Allsvenskan. När säsongen 2017 
inleds är vi över 18 000 medlemmar och närmare 3 000 spelare. Vi har 
med gemensamma krafter skapat en fantastisk utveckling de senaste åren 
och lagt grunden till fortsatta framgångar.

Vi bygger även för framtiden
Någon gång under slutet av 2017 får vi tillgång till en modern anlägg-
ning på anrika Kanalplan, där damlaget spelar allsvenska matcher på en 
arena med kapacitet upp till 3 000 åskådare. Och där våra ungdomslag 
får tillgång till en uppdaterad och uppvärmd hemmaplan för både match 
och träning.

Arbetet med träningsanläggningen Årsta IP har under året med beund-
ransvärda frivilliga insatser tagit stora steg framåt, även om resursbristen 
inom byggindustrin till följd av det ökande byggandet lagt sina hinder i 
vägen. Under 2017 skall vi definitivt sätta spaden i jorden för att samla 
hela verksamheten på Årsta förhoppningsvis under 2018.

Tunga förluster
Året har också inneburit tunga förluster, vi har för alltid förlorat ett par 
stora Hammarbyhjärtan. Mångåriga styrelseledamoten Ovve Andersson 
och mångåriga marknadschefen Patric Ljungström har sorg till sägandes 
lämnat oss, och våra tankar går till deras nära och kära.

Och mest framgångsrika av alla är våra fans
Även 2016 erbjöd Hammarby Nordens starkaste matchupplevelse, och 
var det mest publikdragande laget både hemma på Tele2 Arena och på 
bortaplan. Hemma vallfärdade 343 000 åskådare till våra matcher, och 
snittet på 22 885 är ett av de tre bästa någonsin i Allsvenskan. Borta sågs 
vi av 174 000 åskådare, totalt alltså över en halv miljon!

Försäljningen av Säsongskort slog nytt svenskt rekord med 15 500 och 
antalet Bajen2Bajen-partners överskred för första gången i vår historia 
200 företag. 

Hur kan vi bli ännu bättre?
Ett mycket intensivt år är till ända. Bägge styrelserna har tillsammans 
med ledningen för respektive verksamhet ägnat stor del av 2016 till pla-
neringen framåt. Vi går nu in i ny fas och därför har arbetat med att se 
över struktur, organisation och arbetsprocesser legat i fokus. 

Förändringarna kring tränare och organisationer är en del av något stör-
re, för att skapa en bättre, effektivare och mer framgångsrik helhet mel-
lan A-lag och förening.
 

Richard von Yxkull
Styrelseordförande i Hammarby IF Fotbollförening

och Hammarby Fotboll AB 

Ordförandens ord 
Vi blickar framåt mot en ljus framtidFo
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Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

6-16 år
780 aktiva
150 ledare

Anschutz
Entertainment Group

USA

AEG Sweden AB
Styrelse

Hammarby 
Fotboll AB

4+3+1 ledamöter

A-trupp

Så här ser Hammarby Fotbolls ägande och organisationsstruktur ut.

Kontakt- och adressuppgifter

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

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

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

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

Derbybutiken StockholmDerby AB (samägd av AIK, Djurgården och Hammarby)

5–18 år

9.00–16.00

1 500 aktiva
380 ledare

Övriga investerare

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 
investerare.
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U21

5-19 år

2700 aktiva
700 ledare
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Kontakt- och adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Veterinärgränd 6, 121 63 Johanneshov
Tel: 08-462 88 10 (växel). Telefontider måndag-fredag 9.00-15.30 (lunchstängt 12-13)
Fax: 08-462 93 20
E-post: info@hammarbyfotboll.se
Twitter: @hammarbyfotboll.se
Facebook: facebook.com/HammarbyFotboll
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se
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Styrelsernas sammansättning

Hammarby IF Fotbollförening 2016

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

Ständig Hedersledamot
Björn Ekblom

Suppleanter
Stefan Gullberg
Fia Michelsson 
 
Revisorer
Josefin Fors   
Peter Ek  

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tio proto-
kollförda sammanträden. Dessutom har det hållits ett 
antal informella avstämningsmöten och möten i mindre 
arbetsgrupper.

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

Valberedning
Vid årsmötet valdes Tommy Seidefors (ordf)  
Kent Granqvist och Wille Ahnberg.

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve, Föreningschef    
Jakob Uddeholt, SLO
Johan Lager, Koordinator Akademin
Stefan Billborn, Cheftränare Akademin 
Bo Wester, Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Jesper Sporre, Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år 
Andreas Jonsson, Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström, Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

 

Hammarby Fotboll AB 2016

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Mattias Fri
Jens Gustafson von Zeipel
Christopher Klein
Martin Nilsson
Paul Samuels
Mikael Samuelsson
Daniel Stålbo

Suppleanter
Inga

Revisorer
Jörgen Sandell  
Peter Ek 

Kontor
Henrik Kindlund, Verkställande direktör

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
 
Evenemang och publikservice
Håkan Leydner, Publikservice
Göran Rickmer, Evenemangsansvarig
 
Information och press
Love Gustafsson/Axel Pershagen, Redaktör
Mattias Jansson, Redaktionsassistent
 
Ekonomi
Jörgen Willgård, Ekonomichef
Daniel Karlsson/Sabina Karlsson, Redovisningsekonom
Stina Järvinen/Josefine Gasslander, Receptionist
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Hammarby IF FF och Hammarby IF Damfotbollförening tog 
under 2016 beslutet att flytta över flicklagen under 15 år 
till Hammarby IF FF, totalt var det då 220 flickor i dessa lag. 
Tack vare den kansliorganisation vi under de sista åren lyck-
ats bygga upp så kunde vi med öppna armar ta emot flick-
orna, och ge dem samma stöd och förutsättningar som pojk-
lagen haft tidigare. Därefter har vi haft en enorm utveckling 
på flicksidan under året. Inte ens ett år efter att flickorna 
kom över, har vi mer än fördubblat antalet. Det rör sig nu om 
cirka 500 flickor och med 2 200 pojkar redan i klubben så är 
det över 2 700 aktiva i vår ungdomsverksamhet. 

95 procent av de aktiva spelarna tillhör vårt Utvecklingsblock, där över 
700 ideella ledare lägger ner hundratals timmar varje år. Det är blockets 
heltidsanställda sportchefer; Daniel, Andreas, Jeppe och Bosse som gjort 
denna tillväxt möjlig. De har ansvar för några ålderskullar vardera inom 
blocket:

Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år
Andreas Jonsson  
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Inom akademin har vi under året gjort en omorganisation och rekryterat 
Ola Larson som förstärker akademiledningen. Ola jobbar tillsammans 
med Johan Lager och Stefan Billborn i ett akademiråd som driver akade-
min i den dagliga verksamheten. 

Akademirådet
Ola Larsson 
Ordförande Akademirådet 
Johan Lager 
Koordinator Akademin
Stefan Billborn 
Chefstränare Akademin 

Under året har ungdomsfotbollen haft många fina resultat. Bland de äld-
re lagen så blev 2016 historiens bästa säsong. med U21-guld efter final-
vinst mot BP, en tung och tapper förlust i U19-semifinalen mot Elfsborg 
och U17-guld efter finalseger mot Elfsborg. Dessutom är fyra Hammar-
byspelare ordinarie i Sveriges U17-landslag.  

Söderbollen kallar vi vårt gemensamma samarbete med Enskede IK, Boo 
FF och Huddinge IF. Söderbollen har fortsatt att utvecklas under året 
och fyra nya klubbar har gått med: Bagarmossen Kärrtorps BK, Tyresö 
FF och Älvsjö AIK. Klubbarnas kanslier har träffats fyra gånger under 
året och vidareutvecklar ungdomsverksamheterna gemensamt genom er-
farenhetsutbyte. Totalt har föreningarna i samarbetet över 12 000 aktiva 
fotbollsspelare.

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

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

HIF Ungdom
Flickor och pojkar tillsammans i samma organisation 

JAKOB RYLANDER MED POKALEN EFTER SEGERN I U17 SM-FINALEN.  
FOTO: JÖRGEN JARNBERGER, BILDBYRÅN
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VÄRDEGRUNDEN - TILLSAMMANS ÄR VI HAMMARBY

Vår värdegrund gäller alla som engagerar sig i Hammarby Fotboll. Från femåringen och 
dennes föräldrar till A-lagsspelare, ledare, anställda, ideellt arbetande volontärer och 
hela vägen upp i styrelserummet. Våra fem grundvärden ger stöd och balans åt både den 
enskilde spelaren och hela vår verksamhet från de första bollkontakterna i femårsåldern 
till det professionella livet i A-laget. Vår värdegrund bygger på Hammarby IF:s 
grundläggande värderingar.

Rötterna
Vi har vår mytomspunna historia med rötter djupt förankrade i vårt kära Bajenland. Vi 
går vår egen väg, på vårt eget sätt. Vi lever efter den grönvita kultur som kännetecknas av 
vår teknik, vår blick för spelet och den glimt i ögat som funnits i vår klubb i generationer.

Ambitionen
Då vi alltid gör vårt bästa, arbetar hårt och aldrig ger upp blir vi alltid vinnare. Även när 
resultaten inte går vår väg. I våra egna och våra supportrars ögon.

Gemenskapen
Vi välkomnar och stöttar alla som vill bidra till vår utveckling på eller utanför 
fotbollsplan. Ingen skall behöva känna sig utanför oavsett ålder, ambition, kunskap, 
talang, föräldrar, kön, födelseort, tro, funktionshinder, sexuell läggning eller andra 
olikheter.

Respekten
Ödmjuka i både med och motgång, mot allt och alla. Vi respekterar alltid motspelare, 
ledare, domare, publik och alla andra även om de har annan uppfattning än vi.  Vi är 
ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel. Inte under några 
omständigheter accepterar vi fusk, mobbing, övergrepp, alkohol eller droger.

Kärleken
Kärleken och glädjen är grunden för allt i vår verksamhet. Glädjen att vara tillsammans 
och utvecklas inom och genom fotbollen. Vi förespråkar teknisk fotboll då vi vet att den 
är stimulerande och utvecklar individen, vilket skapar passion och glädje. En glädje som 
föder kärlek; kärlek till vår fotboll, kärlek till vårt lag, kärlek till vår klubb. En kärlek som 
förenar oss.

Tillsammans är vi Hammarby
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BAJENSPELARNA JUBLAR EFTER ATT GJORT 1-0 MOT ELFSBORG I U17 SM-FINALEN. 

FOTO: JÖRGEN JARNBERGER, BILDBYRÅN



11HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2016

  

Föreningens verksamhet innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 5-19 år. Föreningens intäkter 
har under 2016 uppgått till 25 808 tkr. Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 6 168 tkr.

De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av
(utfall inom parentes i tkr):

 Budget Utfall

Ökade intäkter, Sektionsavgifter ………………………………… 3 100   (3 793) 
Ökat antalet aktiva spelare.

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel    ……………………………………… 0 (1 603)
Bidraget från Svenska Spels kampanj ”Gräsroten”

Ökade intäkter, UEFA Solidarity Payment  …………………………………… 0 (2 409)
Bidrag tilldelas de klubbar som deltagit i Allsvenskan 2015. Utbetalningen från 
UEFA är avsevärt mycket högre detta år eftersom MFF deltog i gruppspelet i 
Champions League 2015/16. 

Ökade intäkter, Skolsamarbeten    ……………………………………… 3 854 (4 490)
Antal skolsamarbeten och antal elever inom dem har under året ökat mer 
än beräknat, därmed även intäkterna.  

Ökade intäkter, Stiftelsen Årsta IP    ……………………………………  -1 000 (0)
Att lägga in 1,0 mkr av årets resultat i Stiftelsen för klubbhusbygget på 
Årsta IP sköts till 2017 på grund av administrativa skäl.

De största posterna av negativ karaktär gentemot budget utgörs av  
(utfall inom parentes i tkr):

Ökade kostnader, finansiella kostnader   …………………………………… 0 (-800)
Tillskott till Hammarby Damfotbolls verksamhet under året.

Ökade kostnader, löner     ………………………………………………… -7 589  (-8 184)
Tack vare fler skolsamarbeten har vi kunnat anställa fler instruktörer som 
jobbar på skolorna, vilket i sin tur ledde till ökade lönekostnader.

Övriga poster som bör lyftas upp.

Ungdomsbidrag från Hammarby IF    
Hammarby IF Alliansstyrelsen beslutade den 20 oktober 2015 att göra en ekonomisk satsning för att stödja 
och utveckla medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet under åren 2015-2017. 2016 fördelas 300 000 
kr till medlemsföreningarna. Pengarna fördelas i relation till hur många betalande medlemmar respektive 
föreningar har. Hammarby IF FF erhöll ett bidrag på 224 700 kr.

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 18 802 
tkr. Med årets resultat på 6 168 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 

Ekonomi HIF FF



12 HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2016

Akademilagen P8-U19
Bästa året hittills för Hammarbys akademi

Hammarbys akademiverksamhet startade 2012 och har nu 
fem år på nacken. Det är först nu efter fem års hårt jobb vi 
tror oss börja skörda framgångar. 

2016 blev det kanske bästa året någonsin för Hammarby om vi tittar 
på framgångarna i de äldsta lagen. U19 föll i SM-semifinalen mot IF 
Elfsborg i förlängning. SM-guld blev det för U17-laget som gick hela 
vägen och mötte IF Elfsborg i finalen, där man vann genom ett sent 
segermål av lagets skyttekung Samouil Izountouemoi (27 mål i se-
rien). Även vårt U21-lag tog SM guld efter en klar seger mot IF Brom-
mapojkarna, 4-0 i finalen. Många spelare från vårt U19-lag deltog i 
U21 i såväl seriespel som i finalen.  Otroligt roligt för Hammarby 

med dessa framgångar! Det är såklart ett kvitto på att vi gör något 
bra men det gäller att vi fortsätter att utveckla akademin och att vi i 
slutändan får fram spelare till vårt A-lag.

I akademin har vi nu knutit Ola Larsson till klubben som kommer 
sitta med i det nybildade akademirådet  med mig och Stefan Billborn. 
Tillsammans kommer vi driva talangutvecklingen inom akademin. 
Vi har kommit en lång väg på dessa fem år men det ligger hårt jobb 
framför oss för att ta ytterligare kliv.

Johan Lager
Sportchef Akademi

Ungdomslandslag
Följande spelare har deltagit på samlingar med det svenska 
ungdomslandslagen under 2016:
P15 Leo Lannerborn, Otis Toivio samt Bilal Ali Muhammed
P16 André Al Sanati och Kevin Jarret
P17 Abel Girma, Samouil Izountouemoi, Marcus Mitander,  
Jacob Rylander, Abiel Sequar och Niklas Fröjdholm.
P18  Isac Lidberg, Marcus Degerlund, Dusan Jajic,  
Samuel Persson (Finland) och Leo Bengtsson
(Fet stil innebär att spelaren har spelat landskamp).

Future Team Landslag:
P15 Paul Eichoue och Noa Williams
P16 Jonathan Johnsson och Olle Edlund, Lucas Cedermark
(Fet stil innebär att spelaren har spelat landskamp).

Tränare i Akademilagen 2016
(Lag, ansvarig tränare, assisterande tränare)
U19 Andreas Brännström, Isak Dahlin
U17 Anders Wasserman, Tobias Tegnestrand 
U16 Jeppe Mauritzson, Peter Selin
P02 Charbel Selwan
P03 Ramin Sepasi, Ola Larsson
P04 Charlie Lidholm, Viktor Eriksson
P05 Mattias Ellhar
P06 Fredrik “Peffe” Stûbner 
P07 Sebastian “Basse” Waldenström 
P08 Charlie Lidholm, Markus Ridhagen
MV tränare Gustav Scheutz, Håkan Jensgård, Adrian Engdahl,  
Alex Andersson, Mattias Hellman
(Fet stil innebär att tränaren varit heltidsanställd).

CESAR WEILID U19 MOT ELSFBORG. FOTO: JÖRGEN JARNBERGER, BILDBYRÅN
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Hammarby IF FF:s knatteverksamhet har under 2016 inne-
fattat flick- och pojkfotboll för 5-6 åringar. I knatteverksam-
heten 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.

2016 genomfördes femte 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 vida-
reutveckla varje enskild ledare genom att ge dem kunskaper och erfa-
renheter 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, Sofia-
skolans BP, Hammarbyhöjdens IP och Kärrtorps IP. 
Under inomhusperioden (november-mars) har den genomförts bland 
annat i Eriksdalsskolans och Björkhagens skolas gymnastiksalar. 

Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samtliga knattelag där det 
ingår ett olika teman. Detta för att ge spelaren möjligheten att prova 

på de grundläggande fotbollsmomenten: vändningar, driva - finta - 
dribbla och tillslag - skott. 

När det gäller matcher så har 5-åringarna som startar sin verksamhet 
under april inte ingått i matchverksamheten under året. 6-7-åring-
arna 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 2017 
års Bajenligan. 

Målsättning för fotbollsutbildningen är att när spelaren är 6 år ska 
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 led-
ning av våra engagerade och duktiga ledare. 
Under året har vi tagit emot cirka 500 nya spelare inom knattefotbol-
len. Ledorden i verksamheten är: KUL och UTVECKLANDE. 

Daniel Engström 
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Utvecklingsblocket 5-6 år
Tusen knattar i Hammarby!
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Under året som gått har undertecknad anställts som sport-
chef för detta nyskapade utvecklingsblock. Blocket innefat-
tar 5-mannafotboll och fungerar som en länk mellan knatte-
fotbollen (5-7 år) och inträdet i Stockholms Fotbollsförbunds 
seriespel S:t Eriks-cupen 5-manna från 8 år.

Under 2016 har 53 lag tillhört denna del av verksamheten som bestått 
av drygt 850 spelare. De har utbildats och letts av drygt 250 ideella 
arbetande föräldrar. Vid årsskiftet 2015-2016 anslöt flickfotbollen 
med ett lag i respektive åldersklass 7-9 år. Vid säsongsstarten var in-
tresset så stort från nya flickor födda 2009 att vi kunde starta upp 
ytterligare tre flicklag.

Siffror från klubbens medlemsregister 2016-11-21:
7 år: (födda 2009) – 24 lag – 385 spelare – 112 ledare
8 år: (08) – 16 lag – 268 spelare – 85 ledare
9 år: (07) – 13 lag – 211 spelare – 62 ledare 

Ledarutbildning inom blocket har innehållit främst internutbild-
ningar med inriktning på ledarskap. 
Alla nya ledare, oavsett vilken åldersgrupp de ansluter till, har kallats 
till en grundläggande Hammarbyutbildning, ”Välkommen som ny 
ledare i Hammarby”. Där har de fått utbildning inom träningsme-
todik med tips på övningar, värdegrund och ledarskap/pedagogik. 
De ledare som har lag i åldern från 8 år har bjudits in att delta på 
de ledarutbildningar som anordnats i samband med ”Plantskolan”. 
Utbildningarna har haft specifika teman som bollbehandling, tek-
nikträning på små ytor samt spelförståelse. Alla ledare i blocket som 
velat gå Svenska Fotbollsförbundets stegutbildning C samt B har haft 
den möjligheten.

Det är fritt för ledarna att själva skapa sina egna träningsupplägg 
vilka ska bygga på de grundteman och riktlinjer som står beskrivna 

i Bajenmodellen. Träningen inom blocket fokuseras på spelarnas in-
dividuella utveckling och ska präglas av lekfull träning. Genom hög 
rörelseglädje vidareutvecklas barnens fotbollskunskaper och intresset 
för fotboll stimuleras. I den här åldern introduceras även grundläg-
gande fotbollstermer. På träningen spelas mycket smålagsspel och alla 
spelare övar på alla positioner. Lagen arbetar även med rörelseteknik 
och motorisk utveckling, bland annat via rytmisk träning. 

Under vintersäsongen (november till mars) har lagen tränat i Stock-
holm stads gymnastiksalar. De har dessutom haft möjlighet att träna 
utomhus om vädret tillåtit och planerna varit snöfria. Under utom-
hussäsongen (april till oktober) har lagen, varje vecka, haft två trä-
ningstider på konstgräsplan. Spelare från 8 år har även haft möjlighe-
ten att anmäla sig till och delta i föreningens ”Plantskola”.

Lagen har spelat matcher i Bajenligan (7 år) och i S:t Eriks-cupen 
5-manna (8-9 år). Matchens syfte, likt träning, är ett utbildnings-
tillfälle där barnen via lekfullhet och nyfikenhet vidareutvecklar sina 
fotbollskunskaper.

Inom blocket arbetar vi aktivt med att förmedla till föreningens le-
dare hur de kan jobba med sociala aspekter, och att förmedla och 
förankra Hammarbys värdegrund, målsättningar och struktur till 
föreningens spelare med familjer.

Inflödet till blocket har varit, och är fortsatt, stort. Föreningen försö-
ker erbjuda plats för så många som möjligt av alla de spelare som vill 
börja i något av våra lag och vi är alltid i stort behov av fler föräldrar 
som kan delta i en ledarroll.

Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
850 spelare, 53 lag i åldersgruppen 

HAMMARBY  P07
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Året började med att flickorna slöt upp 
vid pojkarnas sida, äntligen får tjejerna 
samma möjligheter och stöd som grab-
barna. Hopslagningen av de båda fotboll-
föreningarna (dam och herr) har redan 
under första året resulterat i lyckosamma 
samarbeten under träning. I viss mån har 
man även kunnat märka en lite gemytli-
gare stämning vid våra träningsanlägg-
ningar Kanalplan, Hammarbyhöjden och 
Kärrtorp IP efter det att flickorna gjort 
sitt inträde. 

Flickor födda 2006 och 2004 är två stora 
trupper medan 2005:orna är lite färre men 
alla tre åldersgrupperna har underbart en-
gagerade ledare. Ledarstaberna för F06 och 
F04 visade bland annat framfötterna genom 
fantastiska bidrag i föreningens värdegrunds-
filmtävling, självklart belönades bidragen 
med en bra peng till respektive lagkassa.  Fot-
bollsmässigt är spannet bland flickorna, likt 
hos pojkarna, stort. Bredden är omfattande 
men många har också kommit längre i sin ut-
veckling och visar prov på stor verktygslåda 
och intresse för sin fotboll. Det skall bli roligt 
att följa dessa damer.

När det kommer till pojkarna så fortsätter 
de att utvecklas i rekordfart. Flera lag ur 
varje åldersgrupp har tränare som intresse-
rar sig för sin egen utveckling genom att gå 
på både interna och externa utbildningar. 
Det leder till att många lag spelar en väldigt 
fin fotboll samtidigt som spelare och ledare 
följer föreningens värdegrund på ett före-
dömligt sätt.

Som vanligt serverar inte denna berättelse 
någon resultatbörs trots att det finns mas-
sor av fina insatser att rapportera från dessa 
åldersgrupper. Föreningen följer förbundets 
riktlinjer, resultaten är ovidkommande i 
dessa åldrar. Fokus ligger på utveckling av 
individen, fotbollsmässigt och socialt. En le-
dare inom blocket som på ett fantastiskt sätt 
fokuserar på utveckling av individen, samt 
den fotbollsmässiga och sociala tillhörig-
heten är årets vinnare av ”Ovve Andersson 
Pris”. 2016 tillföll det P04:6 huvudtränare 
Fernando Wachtmeister Bermudez, ett verk-
ligt föredöme som ungdomsledare.

Apropå åldersgrupp P04 så har föreningen 
fortsatt med verksamheten ”samverkansla-

get” som startades upp för P03 förra säsong-
en. Detta är en verksamhet för spelare som 
kommit lite längre i sin utveckling, spelarna 
matchas i en extra svår S:t Erikscupserie och 
får bekanta sig med andra föreningskamrater 
än ur sitt ordinarie lag. Här har även Aka-
demispelare deltagit under säsongen. Ledar-
staben ”Tim Hamida & Scott Swainston” 
har betytt en hel del för spelare i denna verk-
samhet. För Tims del har det bland annat 
resulterat i att han nu återfinns i Hammarbys 
Akademi.  

För första gången på många år har blocket ett 
nytt lag i åldersgrupp P05. Hopslagningar 
eller i vissa fall nedlagda lag är annars mer 
vanligt. Men inte under detta år, vilket är 
glädjande.

Under 2016 har UTV blocket 2006 – 2004 
innefattat 32 lag med sammanlagt 526 spe-
lare och 135 ledare som tillsammans spelat 
närmare 60 S:t Erikscupserier i olika nivåval, 
fantastiskt!

Jeppe Sporre 
      Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år

Utvecklingsblocket 10-12 år
Spännande samarbeten och fin fotboll

ETT AXPLOCK AV BLOCKETS GRABBAR & TJEJER VID PLANTSKOLANS PREMIÄR VÅREN 2016
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Utvecklingsblocket 13-19 år har bestått av 429 spelare och 
111 ledare fördelade i 19 lag.  

Siffror från klubbens medlemsregister 2016-11-21:
13 år: (födda 2003) – 7 lag – 122 spelare – 38 ledare 
14 år: (02) – 4 lag – 115 spelare – 26 ledare
15 år: (01) – 4 lag – 78 spelare – 21 ledare
16 år: (00) – 3 lag – 66 spelare – 16 ledare
17 år: (99) – 1 lag – 23 spelare – 4 ledare 
18-19 år: (97-98) – 1 lag – 25 spelare – 6 ledare

Under 2016 har föreningen byggt vidare på de samarbeten som finns 
mellan lagen för att kunna utveckla spelarna i flera olika miljöer. Det 
samverkanslag som skapades under 2015 har under 2016 fått be-
nämningen utvecklingslag. Till säsongen 2017 kommer laget, utöver 
matcher, även att träna en gång i veckan för att ytterligare stärka moti-
vationen för de spelare som vill träna mer. För de ordinarie lagen i ut-
vecklingsblocket innebär samverkanslaget en ökad trygghet för ledarna 
då de får behålla sina spelare och ledare till det egna lagets träningar, 
läger och cuper. Utvecklingslaget leds vid matcher av två externa ledare 
som även finns närvarande vid vissa av åldersgruppens träningar. 

Föreningen har under året även startat upp Hammarby talangfotboll-
förening (HtFF) med syftet att delta med ett lag i kvalserierna till U17- 
och U19-Allsvenskan. Med HtFF skapas fler möjligheter för spelare att 
finna motivation, i och med att klubben deltar på flera nivåer i seriespe-
let än tidigare. Genom starten av HtFF kan även utvecklingsblockets 
samarbete med Hammarbys Akademi utvecklas så att spelare kan få 

vara i den miljön som är mest lämplig för spelarens utveckling där de 
befinner sig just nu. Tanken är att det alltid skall finnas en motiverande 
miljö, långt upp i åldrarna, för spelare i klubben. 

Under säsongen 2016 startades ett samarbete med seniorfotbollen 
inom Hammarby. Detta genom att ungdomsspelare får möjligheten 
att spela futsal i den nystartade seniorserien som arrangeras av Stock-
holms Fotbollförbund. Futsal är ett bra komplement till fotbollen där 
spelarna får ta snabba beslut och genom att det går att träna oberoende 
väder. Futsal är också en egen sport där vi ges möjlighet att utvidga vår 
verksamhet. Utöver seniorserien deltar denna säsong även pojkar födda 
01 och 02 samt flickor 03 i de nystartade ungdomsserierna i futsal. Vår 
ambition är att under 2017 vidareutveckla samarbetet med Stockholms 
Fotbollförbund när det gäller futsal och på sikt kunna ge ännu flera 
åldersgrupper möjlighet att delta i seriespel.

Till föreningen har nu också hela HIF DFF anslutit vilket ger oss stora 
möjligheter genom ett utökat samarbetet för ledare i Dam, Akademi 
och Utvecklingsblock. En mötesplats för samarbete är föreningens 
plantskola där tränare från alla tre enheter möts och arbetar tillsam-
mans. Den grön-vita tråden får nu möjlighet att blir än mer tydlig. 
Detta är något som vi ser fram emot att utveckla ännu mer under 2017.
Nu när äntligen damerna är inne i föreningen, futsalen i gång och 
HtFF är uppstartat känner jag mig mycket motiverad att fortsätta att 
utveckla blocket under 2017 och arbeta för att stärka samarbetet inom 
de olika delarna av Hammarby Fotboll. 

 Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år

Utvecklingsblocket 13-19 år
Utveckling genom samarbeten och ökade möjligheter

HAMMARBY  F03
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Plantskolan
Plantskola både sommar och vinter

Hammarbys samarbeten med skolor 
fortsätter att växa och vara en vik-
tig del av ungdomsfotbollen. Vi har 
samlat våra allra bästa instruktörer 
på de åtta skolor där vi bedriver fot-
bollsverksamhet. 

Totalt är det 175 spelare som under året fått 
träna fotboll på någon av våra tre NIU-god-
kända gymnasier (nationell idrottsutbild-
ning): Midsommarkransen Gymnasium, 
Fredrika Bremergymnasierna och Huddinge 
Gymnasium. 

De allra flesta akademispelarna som nått 
gymnasieålder går på gymnasiet i Midsom-
markransen. De håller till på Årsta IP med 
sin fotboll och har under året letts av Ham-

marbys akademitränare för U19, Andreas 
Brännström, Anders Wasserman (akademi-
tränare för U17) och Akademins chefsträ-
nare Stefan Billborn.

Jeppe Mauritzson, akademitränare U16 
har tillsammans med Johan Lager, koordi-
nator i Akademin, tränat spelarna som går 
på Huddingegymnasiet. Totalt är det 42 
spelare i verksamheten på Huddingegym-
nasiet.

På Fredrika Bremergymnasiet i Haninge 
har under året totalt 83 elever tränat fotboll 
under ledning av Isak Dahlin. Den förre A-
lagsspelaren är assisterande akademitränare 
för U19 och har bedrivit verksamheten till-
sammans med akademins målvaktstränare 

Gustav Scheutz, Nebez Kurban som är aka-
demins fystränare och Thom Åhlund. 

På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med 
Nybohovsskolan och Gubbängsskolan. På de 
skolorna går tillsammans 201 elever som får 
träna fotboll på skoltid under ledning av Aka-
demitränarna Fredrik ”Peffe” Stübner, Sebasti-
an ”Basse” Waldenström och Charlie Lidholm. 

Under året har vi även startat tre nya skolsam-
arbeten. Det är eleverna på Tornadoskolan, 
Bredängsskolan och Storvretskolan som un-
der året fått genomföra sina första fotbollsträ-
ningar med Hammarbyinstruktörer. 

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby Skolsamarbeten
Fotbollsverksamhet på åtta skolor i söderort 

Förra årets Plantskola hann knappt 
avslutas innan vi satte igång det 
lyckade pilotprojektet ”Plantis Vin-
ter”. Detta projekt blev möjligt ge-
nom ett vinterunderhållet Kanalplan 
och lyckad genom en mild vinter. 
Intresset var förvånande stort (70 
spelare anmälda) och stämningen 
under träningspassen på Kanalplan 
blev genom den lite mindre storleks-
ordningen mer familjär. Nu vet vi att 
intresset finns och framtiden får ut-
visa om ”Plantis Vinter” kan bli nå-
got återkommande när nya Kanalplan 
står färdig efter ombyggnad.

Den 23 mars hölls sista vinterpasset, den 6 
april var det premiär för säsong 2016. 286 
Bajenspelare i åldern 8 – 14 år hade anmält 
sig och en stab på 20 personer var tillsatt för 
att leda lärandet. Den stora instruktörssta-
ben har i år inkluderat Akademitränare, väl-
utbildade tränare med lång erfarenhet från 
utvecklingsblocken, samt ungdomsspelare 
som visat en pedagogisk ådra och fallenhet 
för att lära yngre flickor och pojkar hur man 
spelar fotboll.  Den stora tränarstaben har 
gjort det möjligt att kunna gå in och hjälpa 
enskilda spelare på detaljnivå.

Vårterminen flöt på i sedvanlig Plantis-stil.   
Fullt fokus och mycket glädje bland spelare 
och ledare i de 21 grupper som är igång vid 
olika klockslag mellan 17 - 21 under onsda-
gar på Hammarbyhöjdens IP.

När verksamheten skulle komma igång efter 
sommaruppehållet visade det sig att ombygg-
naden av Hammarbyhöjdens IP av någon 

outgrundlig anledning dragit ut på tiden, 
vilket tyvärr gjorde att vi fick vänta tre veck-
or på att starta. När alla inblandade fått upp 
ångan kom snön vilket innebar att vi tyvärr 
tappade ett träningspass denna höst.

Tjejernas intåg i föreningen har synts även i 
Plantskolan, vilket medfört en positiv känsla. 
Sammanlagt har 40 tjejer i olika åldrar va-
rit igång, många av dessa oerhört duktiga. 
Vi måste också nämna Plantskolans mål-
vaktsträning; 32 målvakter i åldrarna 10 – 
14 år har lärt sig massor under året. Förutom 
”målisarnas” egna inre motivation så har de 
tre instruktörerna Leon Röse, Tim Mark-
ström (ja visst är det vår egen Tim från A-
laget) och Felik Borgqvist ståt för en fantas-
tisk entusiasm, vilket så klart smittar av sig 
på eleverna. 

2017 begränsar vi Plantskolans anmälan till 
åldrarna 8 – 12 år (målvakter 10 – 12 år), 
trots det är målsättningen att kliva över 300 
anmälningar. Om undertecknad ser till de 
positiva enkätsvar vi fått in kring årets Plant-
skola är den målsättningen inte omöjlig.

Jeppe Sporre 
Ansvarig Plantskolan
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Hammarby Fotboll AB
Hammarby Fotboll fortsätter att utvecklas
Så har vi då klarat av det svåra andra-
året som nykomling i Allsvenskan.

Rent sportsligt liknade 2016 det föregående 
ganska mycket. En bra insats i cupen, knapp 
förlust mot Häcken i semifinalen, följdes upp 
med blandade insatser och en radda fina der-
bysegrar. I Allsvenskan gjorde vi fler mål och 
tog fler poäng (39 p vs 33 p 2015), dock blev 
placeringen återigen en blygsam 11:e plats. 

En av de sportsliga ljusglimtarna har varit att 
föreningens akademiverksamhet börjar leve-
rera unga talanger till A-lagsverksamheten. 
Under hösten flyttades Leo Bengtsson upp i 
A-truppen, därmed hade vi tre unga killar från 
södra Stockholm i A-laget och fler knackar på 
dörren. Utöver det representerade Birkir Már 
Sævarsson och Ögmundur Kristinson klub-
ben i det isländska landslaget i sommarens 
Europamästerskap i Frankrike. Under 2016 
anslöt Arnor Smarason, Alex, Rômulo Cabral 
och Pa Amat Dibba till Hammarby Fotboll. 

På publiksidan fortsatte supportrarna att 
strömma till våra matcher. Goda förutsätt-
ningar i form av fantastiska supportrar och 
en stor, fin arena gav oss en genomsnittlig 
publiksiffra på knappa 23 000 vilket är ett 
par tusen under 2015 års siffra, men fortfa-
rande på en historiskt hög nivå. Över 15 000 
säsongskort såldes till 2016 års säsong vilket 
är vår högsta siffra någonsin och tillika den 
högsta siffran i svensk fotboll genom tiderna. 

Samarbetet med Hammarbys supporterorga-
nisationer har även 2016 fungerat väldigt bra. 
Ett stort tack till de personer inom Bajen Fans, 
Bajenland och andra organisationer som har 
lagt sin själ i att få publiken till arenan.

Under året har intäkterna i bolaget totalt sett 
fortsatt att utvecklas. Klubben ökade omsätt-
ningen med drygt 4 miljoner gentemot 2015 
och hamnade på drygt 99 miljoner SEK. Biljett-
intäkterna har återigen varit lokomotivet i 
ekonomin, men även sponsorförsäljningen 
har gått mycket bra under 2016.

Gällande bolagets resultat hamnar det 2016 
på 2,6 miljoner efter vinstskatt. Resultatet 
ger oss ett eget kapital på 15,6 miljoner SEK 
vid årsskiftet. Vi är därmed halvvägs till 
ägarnas uttalade målsättning att ha minst 30 
miljoner SEK i eget kapital. 

Mycket har varit positivt under året men det 
är givet att vi hade något högre förväntningar 
på den sportsliga utvecklingen och tabellpla-
ceringen. Samtidigt är vi nu etablerade i All-
svenskan, ekonomin är stabil och publiksiff-
rorna enastående. Så jag avslutar som vanligt: 
med gemenskap, ödmjukhet och hårt arbete 
siktar vi mot framtiden, den tillhör oss.

Johanneshov den 15 februari 2017

Henrik Kindlund 
VD Hammarby Fotboll AB 
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Hammarby Fotbolls herrar är Skandinaviens största publik-
lag, och en stor bidragande faktor till det är förstås att 
folk helt enkelt trivs på hemmamatcherna. Men det är ett 
enormt maskineri av frivilliga krafter som behövs för att ge 
alla tiotusentals grönvita supportrar en positiv upplevelse 
av sina Bajen-högtidsdagar.

Publikvärdar
Klubbens förlängda arm och länk till publiken vid matcharrange-
mangen. De främsta uppgifterna handlar om säkerhet och service, 
där Hammarby Fotboll håller en hög bemötandenivå men självklart 
vill bli ännu bättre. Publikvärden lär sig om juridik, sjukvård, brand-
säkerhet och annat innan hen kommer i arbete på läktaren. Ungefär 
50 publikvärdar finns på plats vid hemmamatcherna, ett antal som 
fastställs av Svenska Fotbollförbundet.

Teamsupport
Hjälper både hemma- och bortalag, matchknattarna, alla funktio-
närer med domarteamet och många fler – vid varje hemmamatch. 
Det kan handla om att sätta upp skyltar med ”This is Söderstadion”,  
gå igenom tidsprogrammet för den aktuella matchen, välkomna do-
mare och gästande lag och ordna så att det finns bollar när lagen 
ska värma upp – och såklart också att dessa är borta när avspark 
närmar sig.

Mediasupport
Det här sammansvetsade gänget är det som ser till att direktrap-
porterande, skrivande och fotograferande mediearbetare har vad de 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på arenan. Journalister och 
fotografer välkomnas vid entrén, får brickor och visas rätt runt pla-
nen och på pressläktaren. Mediagänget ordnar kaffe och fikabröd, 

även till domare och bortalag, och tillhandahåller matchstatistik till 
pressen – och till tränarna, som gärna diskuterar den vid presskon-
ferensen.

Och det tar inte stopp där. Dessa viktiga funktioner är också upprätt-
hållna av ideellt arbete, vid var och en av de 15 hemmamatcherna i 
Allsvenskan plus matcher i Svenska cupen och Stockholm Volkswa-
gen Cup.

Klackservice
Funktion med personal som hjälper till så att tifon kan genomföras, 
som ställer fram bord till supportrars souvenirförsäljning och hjälper 
till med olika praktiska lösningar för supportrar i klackmiljö.

Tingströms Läktare
En läktarsektion för personer med särskilda behov som dels kan köpa 
biljett till billigare pris, dels får hjälp med det praktiska av vår per-
sonal. 

Bajens Unga Supportrar
Personal som genomför aktiviteter bakom familjeläktaren för barnen 
som är medlemmar i BUS. Ansiktsmålning, rithörna, fotbollsspel 
med mera.

Tillgänglighet
Personal som är en förlängd arm från klubben till supportrar på till-
gänglighetsplatser, för att bidra med trygghet, skapa trivsel och fånga 
upp hur de upplever sina besök.
 

Jakob Uddeholt & Mattias Jansson

Matcharrangemang
Massor av ideellt arbete under matcherna
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SLO-funktionen
Dialog och samverkan mellan supportrar och klubb
SLO – Supporter Liaison Officer – är en funktion som hand-
lar om att förbättra servicen för supportrar, och dialogen 
och samverkan mellan supportrar, klubb och andra aktörer. 
SLO-funktionen har under året bestått av tre SLO:er, varav 
två jobbat på matchdagar. Inom ramen för fokusområdena 
service och dialog följer här några exempel på arbete inom 
varje område som skett under året 2016.

Service, på matchdag genomförs ett praktiskt servicearbete och 
supporterkontakt vid klacksektioner, familjesektioner, tillgänglig-
hetssektioner och bortasektion. Under året har även en ungdoms-
klack etablerats som också sker inom ramen för SLO-funktionens 
arbete. Därtill har ett arbete med att utveckla arenaområdet på-
börjats, för att där skapa en bättre inramning med mer informa-
tion och inbjudande miljö. Inför matcherna består arbetet bland 
annat av information om arrangemang inför såväl hemmamatch 
som bortamatch. 

Arbetet med BUS – Bajens Unga Supportrar – är en betydande del. 
Där har vi utökat aktiviteten med plats bakom två familjeläktare, 
ökat antal ideellt arbetande värdar, startat ett aktivitetsland i arena-
området, genomfört bortaresa till Gävle, utvecklat ny hemsida. Med-
lemstantalet uppgår till drygt 1 000. 

För att erhålla en så klar uppfattning som möjligt över supportrar-
nas åsikt om arrangemangen genomförs varje år en publikenkät, med 
SLO som ansvarig och samordnande. I november utformades den 
för femte året i rad för de som varit besökare på matcherna under 
säsongen. Över 5 700 svar kom in och de har hanterats och vidareför-

medlats till ansvariga förbättringsarbetet inom olika områden. Bland 
annat tillfrågas om uppfattningen om SLO-funktionen för att på så 
vis kunna utveckla den.  

Dialog och samverkan
Arbete med aktiv dialog, samverkan, information, framlyftande av 
önskemål och frågor med mera mellan klubb, motståndarklubbar, 
supportrar och polis på hemma- och bortamatcher. Organiserande av 
möten mellan supportrar och klubbens representanter. Dels genom 
separata möten med representanter för supportrar och klubbrepre-
sentanter i till exempel ståplatsfrågan, dels genom evenemangsforum 
öppna för alla supportrar.

Även arbete med samverkan som inkluderar andra samhällsaktörer. 
Exempelvis samarbete med brottsförebyggande Söderandan inför 
supportermarschen vid premiären, för att göra så många längs mar-
schens väg så nöjda som möjligt. Samarbete med Stockholms Ung-
domstjänst med mottagande av ungdomar som avtjänat ungdoms-
tjänst med syftet att bidra till brytande av destruktiva mönster och 
öka förståelsen för klubbens arbete. Genomförande av alternativ för 
supportrar med syfte att stimulera det positiva engagemanget för 
klubben. Samverkan med Program Supporter, ett nätverk för fältas-
sistenter från olika stadsdelar som närvarar på matcher i trygghets- 
och kontaktskapande syfte. Vidareutveckling av Hammarby Fotbolls 
arbete relaterat till samhällsnytta, med uppritande av en grundstruk-
tur för att vidare arbete under 2017.  

Jakob Uddeholt 
Supporter Liaison Officer, (SLO)
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A-laget
Toppar och dalar
Hammarbys A-lagssäsong 2016 bjöd 
på både toppar och dalar, men landade 
i en upprepning av föregående års elf-
teplats i serien. Bland höjdpunkterna 
fanns förstås vårsäsongens avance-
mang till semifinal i Svenska cupen. 
Där blev slutsegraren Häcken en för 
svår uppgift, men både Djurgården och 
AIK slogs ut på vägen. Redan i mitten 
av april hade Bajen, i kraft av 3-1-vin-
sten i vårderbyt mot DIF, tagit säsong-
ens tredje derbyseger.

Framåt sommarens EM-uppehåll blev tabell-
läget dock rätt så prekärt. Efter 0-3 mot AIK 
fann Nanne Bergstrand det för gott att ändra 
spelsystemet till en lite mer tillbakadragen 
variant, och det gav utdelning. Bland annat 
höll Ögmundur Kristinsson och resten av la-
get nollan i sex raka allsvenska bortamatcher 
i följd, och situationen ljusnade betydligt 
efterhand. Avslutningen av seriespelet blev 
däremot, liksom tabellplaceringen, alltför 
lik 2015. Bajen och tränare Bergstrand gick 
skilda vägar efter säsongen, som vi nedan går 
igenom match för match.
  

Försäsongen och Svenska cupen
24 januari, HIF-KuPS 2-0 Försäsongsmatch-
andet började på snökantade Tyresövallen 
där Bajen slog förra säsongens finska ligania, 
tillika årets sjua. Här nickade Richard Ma-

gyar in 1-0-målet. Tvåan satte Birkir Már 
Sævarsson från distans i slutskedet.

31 januari, HIF-Östersunds FK 0-2 Hammarby 
lade sitt tränings/matchläger i spanska Salou 
och inledde mot nykomlingen ÖFK som 
rättvist vann ”förmatchen” till den allsvens-
ka premiären.

3 februari, HIF-Halmstad 4-1 Muntrare blev 
det några dagar därpå, mot HBK som gjort 
motsatt resa; ur Allsvenskan. Amadaiya Ren-
nie kvitterade innan Måns Söderqvist häng-
de två riktigt tjusiga påsar på två minuter. I 
andra halvlek fastställde Erik Israelsson slut-
siffrorna.

6 februari, HIF-Helsingborg 0-3 Bajen fortsatte 
att blanda och ge. Jordan Larsson gav skå-
ningarna ledningen i första halvleks slutmi-
nut, och när det stod och vägde i andra kom 
två baklängesmål till. Slumpartade sådana, 
men sammantaget fanns det en del att fun-
dera över på hemresan.

13 februari, HIF-Tromsø 2-1 Väl tillbaka i Ty-
resö fortsatte Bajen på den inslagna vägen; 
varannan torsk och varannan seger. Här 
vändes ett pausunderläge tack vare mål av 
Israelsson och Philip Haglund – två lirare 
som skulle spela oväntat framträdande roller 
framåt under vår respektive höst.

21 februari, HIF-Syrianska FC 0-0 Tävlingspre-
miären på Tele2 Arena blev en missräkning. 

SFC inte bara höll emot, utan tilläts impo-
nera spelmässigt, i den mållösa första grupp-
spelsmatchen.

29 februari, HIF-Ljungskile 4-2 Syrianska slog 
Djurgården dagen före och Bajen hade ett 
fint läge att ta kommandot i cupgruppen. 
Då fick supportrarna se den värsta matchin-
ledningen på hemmaplan sedan... ja, vi vet 
inte på rak arm om det någonsin stått 0-2 på 
tavlan efter 2.33.  Hammarby repade mod 
och efter Eriks reducering på stopptid i för-
sta halvlek kunde Kennedy Bakircioglu säkra 
vändningen tillsammans med tävlingsdebu-
terande Alex och Imad Khalili.

6 mars, Djurgården-HIF 1-3 DIF behövde vin-
na, och tog en tidig ledning. Bajen var skär-
rat och 0-1 hade kunnat vara mer, men Alex 
1-1 och Johan Perssons kanske mest pressade 
skott någonsin räddade segern. Mot slutet 
kunde de grönvita defilera till avancemang 
och Philip Haglund satte spiken i kistan med 
kvarten kvar. 

15 mars, AIK-HIF 3-5 (e. str.) Precis som 2015 
slog Bajen ut AIK på bortaplan, och den 
här gången blev det ett sanslöst drama. Ar-
nór Smárason slog till med en vacker volley 
men ”Gnaget” utjämnade timmen in, och 
kvartsfinalen gick till straffar. Där blev Ög-
mundur Kristinsson stor hjälte - efter att ha 
tagit hand om den avgörande kanonen själv. 

20 mars, HIF-Häcken 2-3 Bajen var nära att 

ÖGMUNDUR KRISTINSSON DUNDRAR IN DET MATCHAVGÖRANDE  
STRAFFMÅLET MOT AIK I KVARTSFINALEN I SVENSKA CUPEN  

FOTO: JOEL MARKLUND, BILDBYRÅN 
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slå ut de blivande cupmästarna, men nå-
gon final blev det inte. Alex ordnade 1-0, 
men Paulinho slog till två gånger om efter 
paus. Melker Hallbergs frisparkskvitte-
ring i slutminuterna ledde bara till kort-
varig eufori, då Hisingen-laget hann av-
göra kort därpå.

25 mars, HIF-Esteghlal 2-1 Hammarby tog 
emot iranska storklubben Esteghlal och det 
var ungdomslandslagsmännen som ordnade 
segern med två snabba mål mitt i andra halv-
lek - Dusan Jajic och Isac Lidberg satte 1-1 
och 2-1.

28 mars, Örebro-HIF 2-1 Genrepet inför serie-
starten blev ingen gnistrande historia, och vi 
minns det främst för nyförvärvet Rômulos 
fina inhopp, där det första han gjorde var en 
elegant chipp in till Fredrik Torsteinbø som 
från nära håll ordnade Bajens mål på Behrn 
Arena.

Den allsvenska vårsäsongen
4 april, HIF-Östersunds FK 1-1 Jämtarnas första 
match i finrummet hyllades i media som om 
Bajen mött Barcelona, och det som stämde 
in där var väl mest att de grönvita uppträdde 
ungefär så passivt. 31 756 på Tele2 Arena fick 
se Lars Sætra ge Hammarby ledningen, men 
ÖFK tog över och spolierade delvis festen.

7 april, Elfsborg-HIF 4-1 Bortapremiären blev 
inte roligare den. Stefan Batan hade skadats 
mot ÖFK, och Bajen tvingades testa Tor-
steinbø och Smárason som ytterbackar, något 
som inte slog väl ut. Arnór gjorde enda grön-
vita målet på straff, men orsakade två stycken 
bakåt och kunde bara skratta åt eländet efter-
åt. Hammarby var ändå med spel- och mål-
mässigt fram till de fem olycksminuter med 
dryga kvarten kvar, då boråsarna gick ifrån.

10 april, HIF-Helsingborg 5-1 Det täta match-
andet inför EM-uppehållet gav Bajen chan-
sen att studsa tillbaka direkt, och den tog 
laget med besked - trots ännu ett tidigt mål 
bakåt. Eriks målform under våren var sans-
lös, och som allra vassast mot ”Di Röe” där 
det blev tre baljor. Alex och Måns stod för 
övriga mål, där Söderquists var ett av årets 
vackraste.

19 april, Djurgården-HIF 1-3 Hammarby tog 
sin tredje derbyseger på sex veckor - redan i 
mitten av april. Alex stod för såväl 0-1 som 
1-2 i första halvlek och skrev på allvar in sig 
i historieböckerna som derbyhjälte, och med 
halvtimmen kvar ordnade Israelsson 1-3 mot 
uppgivna blåränder. 

23 april, HIF-Jönköping 1-1 Nästa nykom-
ling, ”J-Södra”, blev även de lyckosamma i 
Allsvenskan - och en tuff nöt för Bajen att 
knäcka. Det såg ut att bli förlust, men i 94:e 
minuten fick förre DIF-backen André Cali-
sir en rensning i ansiktet som studsade i eget 
mål.

26 april, Norrköping-HIF 3-1 Israelsson slog 
till igen, men borta mot mästarna lyckades 
Hammarby inte ta poäng. En bra period i an-
dra halvlek gav ingen utdelning framåt och i 
slutskedet kunde ”Peking” avgöra definitivt 
på straff när Sætra dessutom fick syna det 
röda kortet. 

1 maj, HIF-GIF Sundsvall 1-1 I vanlig ordning 
hade Bajen det svårt mot ”Giffarna” och man 
fick nöja sig med kryss. Ändå var det en se-
värd och intensiv tillställning som de nästan 
24 000 bjöds på. Philip Haglund stod för 
Hammarbys ledningsmål.

9 maj, Örebro-HIF 3-2 Vårsäsongens tyngsta 
kväll. Alex slog till tidigt och Philip gav 
Hammarby ledningen åter även om det note-
rades som ett ÖSK-självmål, men hemmala-
get utjämnade på straff just innan paus. Det 
fortsatte att bölja i andra halvlek och Örebro 
tog ledningen, innan Sætra i 96:e fixade straff 
och chans till poäng - men keepern klarade 
Kennedys försök. 

14 maj, Kalmar FF-HIF 1-1 Efter första halvlek 
var det inte mycket som tydde på att Bajen 
skulle få en viktig poäng med sig från Kal-
mar. KFF-ledningen med 1-0 var i under-
kant, men efter paus reste sig Hammarby 
ordentligt och var närmre segern. Mer än 
Eriks fina knorr som gav 1-1 blev det dock 
inte.
18 maj, HIF-Malmö FF 2-3 I hemmamötet med 
MFF, som skulle återta serietiteln i slutet av 
året, var Hammarby - precis som förra året 
- bara hedersamt nära. Rômulo stötte in 1-0 
redan två minuter in, hans första Bajen-mål, 
men Joseph Aidoo kom in rejält snett i av-
stängde Magyars frånvaro och MFF gick 
till paus i ledning. Erik hängde på i skytte-
ligatoppen nickmålet innebar reducering till 
2-3. Slutforceringen blev rejäl och dramatisk, 
men det ville sig inte.

23 maj, Göteborg-HIF 2-1 Här var det i gen-
gäld aldrig nära. Redan 2-0 för ”Blåvitt” var 
i underkant, och trots Birkirs reducering i 
87:e kunde Bajen inte hota på Gamla Ullevi. 
Därmed var läget rätt så prekärt med elva 
omgångar avverkade - Hammarby återfanns 
på kvalplats med tio poäng. 

29 maj, HIF-Gefle 2-1 Lägligt men nervkitt-
lande var den allmänna känslan inför hem-
mamatchen mot nästjumbon, efter en vår 
där det efter derbysegrarna mest gått emot. 
Två av vårens förgrundsfigurer, Israelsson 
och Alex, fixade en till synes säker 2-0-paus-
ledning. Gästrikarna reducerade först i 89:e, 
men ändå var Bajen nära ett förödande po-
ängtapp, i slutminuterna där Johan blev ut-
visad. 22 215 kunde ändå andas ut - men si-
tuationen förblev oviss över EM-uppehållet.

EM-uppehållet
22 juni, HIF-Levadia 1-2 Under EM-uppehål-
let spelade Bajen två träningsmatcher. Den 

första, i Tyresö, slutade med 1-2-förlust mot 
estniskt motstånd. Svårbedömt som värde-
mätare – Levadia förberedde sig inför Eu-
ropa League-kval, där man sedan hade pro-
blem med färöiska HB men föll på bortamål 
mot Slavia Prag. Hammarby bytte friskt i 
matchen och bland annat gjorde Marcus De-
gerlund sin A-debut. Målet: Erik Israelsson.

29 juni, HIF-Aalesund 4-1 Arnór Smárason 
kallades aldrig till Frankrike och fick följa 
EM-succén som reserv på hemmaplan. Un-
der hösten var han dock tillbaka i Islands 
trupp, och lite spelade insatsen här kanske in. 
Arnór placerade dit 1-0, ordnade frisparken 
som Kennedy Bakircioglu knorrade in och 
satte straffen som innebar 3-0. Erik stod för 
4-1-målet.

Den allsvenska höstsäsongen
7 juli, Häcken-HIF 4-2 Den allsvenska omstar-
ten blev tung. Bajen kammade noll på Hi-
singen, trots tre (!) straffar, varav åtminstone 
en var billig. Smárason kvitterade i 32:a med 
en iskall Panenka-straff, men Häcken kunde 
återta ledningen direkt därpå, efter en andra 
grönvit försvarsmiss. Arnór ordnade nästa 
straff, men Alex brände den, och än en gång 
slog skytteligavinnaren John Owoeri till om-
gående efteråt. Rômulo sökte och fick straff i 
slutet, Kennedy reducerade, men hemmala-
get kunde kontra in 4-2 på stopptid.

17 juli, HIF-Falkenberg 3-3 FFF skulle snart bli 
helt avhängt i botten, men kom här närmast 
från 2-1 i Gävle, och skulle vid en seger bara 
ha tre poäng upp till Bajen. Hallänningar-
nas tre första avslut gick in, och till på köpet 
skadades Israelsson efter 15 sekunders spel. 
Ersättaren skulle dock bidra starkt till upp-
hämtningen. Kennedys frispark i 45:e inne-
bar 1-3, och i halvlekens sista sekund lobbade 
och returnickade Imad Khalili in 2-3. Ög-
mundur Kristinssons frilägesräddning tidigt 
efter paus höll Hammarby kvar i matchen, 
och med halvtimmen kvar fick Richard Ma-
gyar drömträff från 30 meter. Mer blev det 
inte - Imad hade ett jätteläge att helt flytta 
matchen från Hertzöga-mappen till pappers-
korgen, men nicken i 93:e smet över.
24 juli, HIF-AIK 0-3 Hammarby blev i och 
med den här odiskutabla och blytunga läns-
derbytorsken kvar på kvalplatsen. Den långa 
stunder håglösa förlusten, och de tio insläpp-
ta målen på tre matcher efter omstarten, re-
sulterade också i att Bajen framgent ställde 
upp försiktigare på planen.

30 juli, Gefle-HIF 0-2 Hammarby stod på 14 
poäng med 15 omgångar avverkade, Gefle 
sex pinnar bakom. En ynka grönvit seger på 
de elva senaste allsvenska matcherna - mot 
just Gefle. Inte undra på att högsommarmö-
tet på Gavlevallen fick måste-stämpel. Då 
höll Bajen nollan - för första gången sedan 
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0-0 mot Syrianska i cupen, den 21 februari. 
David Boo Wiklander och Joseph Aidoo 
skulle bli ett beryktat mittlås efter sin första 
A-match ihop, och framåt blev Philip Hag-
lund viktig i en ny position som bollmotta-
gande vänsterytter. Här gjorde han ett tjusigt 
ledningsmål, och efter att han fixat den straff 
som Bakircioglu förvaltade var det avgjort re-
dan halvtimmen in.

7 augusti, HIF-Kalmar FF 2-1 Hammarby ja-
gade undan det rödvita småländska spöket i 
första seriesegern sedan sommaren 2007, ef-
ter att Erik gjorts ner och Kennedy satt 1-0 på 
straff innan paus. Direkt i andra utjämnade 
KFF, men efter Johan Perssons fula men un-
dersköna 2-1 kunde Bajen spela ut. Flertalet 
3-1-lägen fanns, och på stopptid fixade Erik 
ännu en straff, som han dock själv brände.

15 augusti, GIF Sundsvall-HIF 0-0 Lika bra att 
ta sig an nästa ”bogey team” på en gång. 3-3, 
1-0, 3-1 och och 3-0 hade ”Giffarna” med 
sig från Bajens senaste besök på Norrporten. 
Den här gången höll de grönvita nollan, och 
fick istället gräma sig över Arnórs ribbträff, 
Josephs jättechans på nick och nye Pa Dib-
bas brända friläge. Pa var rejält i fokus, då 
han just återvänt till Hammarby från dagens 
motståndare.

21 augusti, HIF-Göteborg 2-0 En av säsongens 
bästa insatser, där Bajen aldrig gav gästerna 
chansen att haka på i toppen. Rômulo och 
Alex hittade ett fint samarbete som skulle 
bära frukt senare; här blev det istället släk-
ten som gäckade ”Blåvitt” vid 1-0, när Philip 

stötte dit 1-0 mot sin gamla klubb. ”AiBoo” 
fortsatte att övertyga och ”Ömmi” höll åter 
tätt. Domarteamet missade att Scott Jamie-
son gjorde en Mikael Sandklef på mållinjen, 
och Kennedy punkterade istället tillställ-
ningen med 2-0 i 91:a - frisparken som rösta-
des fram som Årets mål.

24 augusti, Gamla Upsala-HIF 1-2 Division 
2-gänget inte bara stretade emot, utan tog 
dessutom ledningen just innan paus, på en 
frispark som nog även Kennedy applåderade 
inombords. GUSK kroknade dock efter vi-
lan - Israelssons nick till 1-1 och Khalilis in-
spel till Dibbas första A-mål i Bajen säkrade 
gruppspel i Svenska cupen.
28 augusti, AIK-HIF 0-0 Studenternas byttes 
mot Friends Arena, och nästa gulsvarta mot-
ståndare fordrade förstås en skarpare defensiv 
insats. Och det var med en taktisk triumf som 
Hammarby spelade bort rivalen från guld-
drömmen, och tog halv revansch för storför-
lusten på hemmaplan. Aidoo höll stjärnskot-
tet Alexander Isak både mållös och på mattan, 
”Ömmi” höll åter tätt, och Bajen var dessutom 
en Smárason-stolpträff ifrån segern.
9 september, HIF-Örebro 1-1  Joseph gjorde sitt 
första mål för klubben och det såg ut att bli 
revansch för vårmötet, men i 94:e förstörde 
en vän från förr festen. Nahir Besara var 
tillbaka i Sverige, men i ÖSK, och vinklade 
plågsamt vackert in 1-1.
16 september, Jönköping-HIF 0-1 Ännu en 
nolla, sjunde raka seriematchen utan för-
lust och bara en poäng upp till övre halvan 

- det var facit efter segern på Stadsparksval-
len. Fast spelmässigt var det inte mycket att 
glädjas över, för någon av de grönvita sup-
porterskarorna. Det spelade mindre roll när 
den tillresta Bajen-klacken i 75:e bjöds på ett 
magiskt och avgörande volleymål signerat 
Kennedy, som bara trivdes bättre och bättre 
på den nya och mer tillbakadragna centrala 
positionen.
22 september, HIF-Häcken 2-3 Precis som i 
Svenska cupen bröts den förlustfria och re-
jält positiva trenden mot Peter Gerhards-
sons gäng från Hisingen, och även i denna 
hemmamatch skrevs förlustsiffrorna till 2-3. 
Ändå såg det, trots 0-1 i paus, ut att gå vägen 
- efter att Israelsson utnyttjat en målvaktstav-
la och Mats Solheim klivit fram med en di-
rektträff i krysset från distans, som nog ingen 
bland de 19 111 på läktarna var beredd på. 
Andrabollarna blev Bajens fall vid 0-1 och 
2-2, och 2-3 i slutminuterna var Ögmundurs 
svagaste ingripande under säsongen. 

26 september, Falkenberg-HIF 0-2 Hammarby 
gjorde jobbet och FFF var aldrig nära att gri-
pa denna femtioelfte ”sista chans”. Israelsson 
noterades för sitt tionde allsvenska mål 2016, 
och Dibba avgjorde tidigt i andra med sin 
första seriebalja i grönvit A-dress. Hemmala-
get gav sig aldrig, men lyckades inte överlista 
Bajens EM-målvakt, som höll sin femte raka 
bortanolla.

30 september, Helsingborg-HIF 0-1 Efter mån-
dagskvällens seger väntade på fredagsaftonen 
ännu en bortauppgift mot ett desperat bot-

RÔMULO JUBLAR EFTER ETT AV SINA TRE MÅL I HÖSTMATCHEN MOT DJURGÅRDEN.  
FOTO: ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN 
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tenlag. Den här trepoängaren kunde vi tacka 
Rômulo och Kristinsson för. Brassens nick i 
83:e var påpasslig och islänningens jätterädd-
ning i 99:e bragdmässig - inte minst då den 
långa tilläggstiden kom sig av att han just fått 
sys ihop på planen. Smolket? Aidoo skada-
des, även det på tilläggstid.

17 oktober, HIF-Djurgården 4-2 Efter ett kortare 
landslagsuppehåll kom Bajen till höstderbyt 
med vind i seglen, då man revanscherat sig 
dubbelt efter Häcken-matchen. Typiskt den 
grönvita sfären då, att den övergripande 
känslan i supporterleden var ”detta går åt 
pipsvängen”. Allt talade också för just det - 
blårändernas 0-2 halvtimmen in hade kun-
nat vara det dubbla. Då slog Rômulo om-
gående till. Vid pausställningen 2-2 - efter 
Arnórs kvittering och säsongens fighting face 
- kunde DIF aldrig ”tänka 0-0” eller hämta 
sig. Rômulo spelades fram av Alex till ytter-
ligare två distinkta avslut, en redan klassisk 
insats som belönades med priset för Årets 
prestation. Mathias Ranégies uppfriskande 
ärliga eftersnack om den lyckliga Bajen-sång-
en gjorde inte kvällen mindre minnesvärd. 
Årets derbysiffror fastställdes här till föröd-
mjukande 10-4.

23 oktober, HIF-Elfsborg 2-4 Kontraktet var i 
praktiken säkrat och serieavslutningen blev, 
i likhet med den 2015, av det mindre sprud-

lande slaget. Tidiga 0-2 mot DIF är en sak; 
0-3 ännu tidigare mot Elfsborg en helt an-
nan. Bajen hade genomgående under säsong-
en svårt att få tag i utpräglat bollskickligt of-
fensiva lag, allra tydligast blev det nog här. 
Pa kom in i paus och visade kyla direkt, 1-3, 
och Mats språngnickade in 2-3, men dessa 
baljor får den undanskymda plats i minnet 
som tunga förluster alltid ger. Samma sak 
med att HIF sammantaget var värt poäng - 
det hoppet och den minnesbilden raderade 
boråsarna ut, via en omställning i 92:a.

26 oktober, Östersunds FK-HIF 2-0 I nollgradig 
temperatur var ÖFK betydligt hetare i det 
mesta. Lika surrealistisk som lasershowen 
som föregick avspark, var statistiken över 
bollinnehav i första halvlek - 83-17. Men 
precis som vid 1-1-vårmötet glömde i prin-
cip alla att både Smárason och Solheim hade 
hetare målchanser än någon tikitaka-jämte. 
Med det sagt vann ÖFK till sist fullt rättvist. 
Närmast att rädda poäng var Mats, som träf-
fade stolpen i 87:e. Än en gång släppte Bajen 
sedan in ett punkterande mål sent in på till-
läggstiden.

30 oktober, HIF-Norrköping 1-1 Östgötarnas 
möjligheter att försvara SM-guldet var på 
förhand borta, då höstformen sviktat och 
Malmö FF säkrat titeln några dagar tidigare. 
Likväl kvalificerat motstånd, och att det blev 

poäng med mersmak för Bajen utgjorde ljus-
punkten under serieavslutningen. Av olika 
anledningar saknades också flera ordinarie 
grönvita, men Sætra och Magyar såg till att 
avsluta hemmasäsongen med ett stabilt mitt-
backsspel. Arnór fortsatte på inslagen väg 
och stod för ett nytt distinkt mål fram till 
1-0, första halvleks sista spark. IFK kunde 
kvittera i 78:e, när Hammarby inte hängde 
med i en spelvändning. En dramatisk men 
mållös slutkvart senare var det över.

6 november, Malmö FF-HIF 3-0 ”Di blåe” hade 
dukat för klang- och jubelföreställning med 
pokalutdelning och guldfirande, något som 
Hammarby inte förmådde att spoliera i 
Nanne Bergstrands sista match som grönvit 
huvudtränare. Isac Lidberg fick chansen från 
start bredvid Khalili där framme, men vare 
sig de eller den tidigt i andra ersättande bras-
seduon hittade rätt. Hedersamma förluster 
mot topplagen är vi ju lite trötta på sett över 
de senaste två säsongerna, men en  uddamål-
storsk hade varit betydligt mer lättsmält än 
utfallet i slutminuterna. Där kunde Markus 
Rosenberg kontra in såväl 2-0 som 3-0. I 
händelse av en skräll hade Bajen nått övre 
halvan - facit blev istället ytterligare en elfte-
placering. Nu vänds bladet till nästa kapitel i 
den grönvita historien.

Mattias Jansson

ARNÓR SMÁRASON EFTER ATT HA GJORT 2-2 MÅLET I HÖSTMATCHEN MOT DJURGÅRDEN.  
FOTO: ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN 
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Den femte U21-säsongen sedan mo-
dellen introducerades slutade på bästa 
möjliga sätt för Hammarbys del. Man 
var visserligen en bit efter Norrköping 
och Djurgården i grundserien, men ald-
rig nära att missa A-slutspelet. Väl där 
var Bajen definitivt bäst när det gällde 
– obesegrade i de sex gruppspelsmat-
cherna, och överlägset i SM-finalen.

U21-matchandet är ju inte alls lika intensivt 
som det för A- eller U19-lagen, men pågår 
lika länge. De två första omgångarna i den 
14 matcher korta U21-Allsvenskan norra spe-
lades redan i mars, där Hammarby först tog 
sig an AIK på Skytteholms IP. Målglade U19-
ytterbacken Samuel Persson gjorde säsongens 
första U21-balja, Joseph Aidoo gjorde 2-1 med 
ett solomål och Leo Bengtsson som flyttades 
upp i A-laget under året utökade innan paus. 
Två av de mest produktiva U19-mittfältarna, 
Brasse Wallefelt och Yassin Housni, ordnade 
sedan ”femettan”. AIK har valt att mönstra 
ett betydligt yngre manskap i U21 än an-
dra, och slutade sedan femma, en bra bit från 
A-slutspel. Jämnare sett till åldrar blev det i 
första hemmamatchen – 3-0 mot Örebro på 

Kanalplan, där Housni blev tvåmålsskytt och 
inbytte Adam Brodin nätade, i ett möte mel-
lan två U19-baserade uppställningar.

De båda U21-allsvenska serierna utgörs van-
ligen av klubbarna som finns i högsta serien 
på A-nivå, men eftersom Östersunds FK valt 
att inte delta gick förfrågan vidare till Siri-
us, som Bajen mötte på Lötens konstgräs i 
omgång 3. På båda ytterbackspositionerna 
startade gästspelare – unge costaricanen 
Ian Smith till höger och erfarne David Boo 
Wiklander till vänster. Ian stukade foten 
redan tio minuter in, men blev kvar på ett 
lånekontrakt. David fick snart dispens för en 
övergång och stannade även han hela säsong-
en. Här spelade han en timme, och framåt 
kunde Dusan Jajic och Isac Lidberg avgöra, 
då U19-backlinjen höll tätt efter hemmare-
duceringen – 2-1-seger. 

Full pott så långt, men sedan följde fyra raka 
poängtapp. Hemma mot Gefle räckte Jajics 
och Imad Khalilis vändningsmål inte till se-
ger, då gästerna efter HIF-slarv kunde kvit-
tera i 88:e. Djurgården ställde som vanligt 
upp med många A-lagsspelare på Kaknäs, 

men det var snarare fysiken än erfarenheten 
som skiljde och blev avgörande; Bajen hade 
lika stora A-inslag i startelvan men svårt att 
freda sig vid fasta situationer och DIF vann 
efter två mål i första halvlek. 2015 års finalist 
Norrköping vann 2016 års grundserie klart 
– ett yngre Hammarby hade inget att sätta 
emot på bortaplan; 0-4. Storförlust blev det 
även i Sundsvall, där ”Giffarna” mönstrade 
nio ur A-truppen mot en ung grönvit U19-
upplaga – på grund av A-match dagen före 
och krock med nationella prov som drabbade 
truppens 18-åringar. Johan Eklund gjorde 
alla fem hemmamålen medan Bengtsson 
putsade siffrorna till 2-5.

Detta skulle dock bli U21-årets enda svacka. 
Serien vände i juni och Hammarby gick ge-
nom de resterande seriematcherna och slut-
spelet med endast en förlust. I hemmareturen 
mot Sirius borde ett meriterat HIF ha vunnit 
med större siffror än 2-0. Khalili stod för 1-0 
från straffpunkten och Housni punkterade 
tillställningen mitt i andra halvlek efter att 
först ha prickat målramen två gånger. ÖSK 
kunde däremot få revansch på Behrn Arena 
och vinna med 3-0 – närkingarna ställde upp 

U21-laget
SM-guld!
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med en elva som vore skaplig i Allsvenskan 
medan Bajen kom med ett ungt U19-lag. 
I derbyreturen mot DIF fick uppåt 400 se 
Hammarby spela sista fjärdedelen med en 
man mindre då William Garcia fått sitt an-
dra gula, men 0-0 klarades. Mållöst blev det 
även i Gävle, en match där HIF bjudit in en 
tonårig ivoriansk kvartett som man fått upp 
ögonen för under Gothia Cup, men trots 
brokigheten var närmre segern.

Grundserien avslutades med tre raka hem-
masegrar. AIK kom till Kanalplan med 
Bundesliga-värvningen Chikadu Obasi, men 
trots hans två mål kunde Hammarby ganska 
enkelt vända mot ett annars betydligt valpi-
gare ”Gnaget”. Marcus Degerlund, Bengts-
son, Jajic, Lidberg och Lars Sætra nätade i 
5-3-vinsten. Bajen fick också revansch för 
de klara bortaförlusterna mot ”Peking” och 
”Giffarna”. Lidberg och Oliver Silverholt 
gjorde varsitt mot IFK, 2-0, och på Årsta 
följde en av årets höjdpunkter. Medelpading-
arna kom med tre överåriga spelare medan 
Hammarbys lag var en mix av U19 och U17. 
Planens yngsta spelare visade takter som 
senare skulle ge SM-guld i U17 – Samouil 
Izountouemoi gjorde 1-0 i sin första U21-
start, och Kevin Jarrett sena 2-1 i sitt första 
U21-inhopp.

Slutspelet inleddes med 0-0 i ett ganska till-

knäppt derby mot Djurgården, där rivalerna 
tydligt bestämt sig för att satsa för fullt på 
gruppseger och kom till spel med ett klart A-
betonat lag. Därefter väntade bortamatch på 
Örjans Vall, då HBK gått ”bakvägen” via se-
ger i Superettans U21-serie. Det började rik-
tigt illa; U19-mittbacken Jovan Jakovljevic 
skadades och situationen hjälpte Halmstad 
att ta ledningen i minut 3, varpå U17-lagets 
Niklas Fröjdholm (som U21-debuterat så 
sent som mot ”Giffarna”) ersatte. Med förre 
HBK:aren Richard Magyar bredvid sig 
kunde Bajen hålla tätt framöver, och med 
kvarten kvar räddade Fredrik Torsteinbø 
1-1 och poängen. En fin försvarsinsats for-
drades också borta mot Kalmar FF, och Tim 
Markström stod för avgörande räddningar 
när KFF förgäves tryckte på efter Lidbergs 
segermål i 59:e. En skön bussresa hem fick 
guldkant när Khalili bjöd laget runt – på 
glass.

Kalmariterna var med det avsågade inför re-
turen på Årsta IP, och Bajen vann enkelt med 
3-0. Lidbergs målform höll i sig med 1-0 just 
före paus, och i andra stod Torsteinbø för två 
baljor – där 3-0 nog hade kunnat utmana 
Kennedy Bakircioglu om Årets mål-titeln 
ifall U21-pytsar funnits med som alternativ. 
Därmed blev bortaderbyt på Olympiasta-
dion avgörande, och matchen som sågs av  
1 500 åskådare och blev den mest upphaus-

sade under A-lagsnivå på många år. Leo 
Bengtsson blev stor derbyhjälte när han först 
gav Hammarby ledningen i 14:e och sedan 
avgjorde med ett 2-1-solomål i 83:e – och fi-
nalplatsen var säkrad. Först skulle hemmare-
turen mot HBK spelas av på ett kyligt Årsta, 
och där gav Torsteinbøs och Bengtssons mål 
en ny 2-1-seger.

För finalmotståndet stod BP, som fått en 
plats i U21-Superettan och vunnit den, innan 
man dessutom tog hem sin slutspelsgrupp på 
målskillnad (före Elfsborg, Norrköping och 
MFF). Runt 450, de flesta grönvita, trotsade 
storm och regn för att stötta på Grimsta IP i 
den tv-sända matchen. Bajen tog komman-
dot och hade klara 2-0 i paus, efter mål av 
U19-vänsterbacken David Alm och Lidberg. 
Redan mitt i första halvlek hade nederbör-
den övergått i snö, och tidigt i andra ordnade 
Smith – som upplevde just snö för första 
gången – den straff som Khalili säkert satte. 
Efterhand föryngrades Bajens lag med byten, 
och U19-killarna fick en skön guldrevansch 
för SM-semifinalförlusten. Housni behövde 
bara några sekunder på planen för att spela 
fram Lidberg, som distinkt fastställde 4-0. 
Jajic, oftast kapten under året, fick lyfta 
bucklan och fira med frusna men glada sup-
portrar – en härlig och välförtjänt slutpunkt 
på Bajens fina U21-säsong.

Mattias Jansson
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Våra lag: 
Ett Herrlag  Div. 1 Södra Svealand 
Ett U-lag  Sthlm Futsalliga 
Två Pojklag  Pojkserien 
Ett flicklag  Flickserien

Motion 1
Angående unga spelares seriespel
För några år sedan visade svenska fotbollsförbundet att man 
kan fatta snabba beslut.
Beslut man då fattade var att ta bort det då aktuella in- och 
utlåningssystemet som gjorde att bland annat HTFF försvann. 
Ett dåligt beslut för utveckling av unga spelare. Varför tog man 
beslutet? Jo UEFA/Fifa hade negativa synpunkter.
Nu några år senare har det rapporteras att detta system av in- 
och utlåning kan användas igen.
Kortsiktigt är det bra och därför borde Hammarby ta upp diskus-
sionen med klubben om samarbete exempelvis med Enskede 
eller kanske Nacka. Det sistnämnda skulle ju ersätta HTFF med 
tycks insomnat, dags att väckas upp.
Långsiktigt finns ett bättre system, nämligen att klubbarnas an-
dralag går in i seriesystemet. Men där verkar fotbollsförbundet 
minst sagt tondövt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att Hammarby Fot-
boll kortsiktigt tar upp diskussionen om att samarbeta med en 

klubb med det in- och utlåningssystemet som nu återkommit.
Att Hammarby Fotboll långsiktigt (men inte för långt) arbetar för 
att andralagen går in i seriesystemet.

Jan Aspefjord

Styrelsens yttrande 
Hammarby avser att tecknat minst ett klubbsamarbetsavtal 
som motionären beskriver även under 2016. Under 2015 så 
hade klubben två sådana avtal, med Värmdö IF och IK Frej. 
Klubben kommer arbeta  på likande sätt under 2016 som 
2015. På långsikt kommer Hammarby att jobba för att klub-
barnas ”B-lag/andralag” skall kunna matcha i det ordinarie 
seriesystemet.  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.

Årsmötets beslut 
Motionärens förslag godkändes 

Årsmötet 2016 
Styrelsens förslag, motioner och beslut

Hammarby Futsal 
Satsning på att lyfta sporten 

Under vintern 2015/2016 började vi spela futsal inom Ham-
marby IF FF där ett av klubbens P19-lag representerade 
klubben i Stockholms Futsalliga för herrar. Dessutom spe-
lade en hel del ungdomslag futalcuper under vintern.  

Vintern 2016/2017 har Hammarby fem lag i seriespel och vi är 
representerade i samtliga futsalserier i Stockholm, förutom dam-
serien. 

Utöver seriespelet så deltar nästan alla våra ungdomslag i olika 
ungdomscuper. När det gäller herrlaget i Div 1 Södra Svealand 
så görs en extra satsning för att lyfta sporten futsal inom Ham-
marby, i Stockholm och i Sverige. Där är truppen sammansatt av 
flera före detta A-lagsspelare i fotboll tillsammans med etablerade 
futsalspelare.

Peter Kleve
Föreningschef HIF FF

FOTO: PETER JONSSON 
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Motion 2
Motion gällande föreningens ledarklädsel vid tävlingar
Den 3 februari i år beslutade Svensk Elitfotboll (SEF) att gå vi-
daSenaste säsongen hade ledare kring Hammarbys akademilag 
röda kläder när de representerade Hammarby i tävlingar. Det är 
inte förenligt med föreningens identitet. Därför motionerar jag 
om att bara klubbens färger ska användas.

Bakgrund och beskrivning av ärendet
Hammarbys Akademilag har under föregående säsong haft röda 
ledarkläder. Ett skäl som nämns är att ledarna ska bära signal-
färger för att spelarna lätt ska kunna särskilja vem som är leda-
re under träning. Det här må vara en godkänd anledning under 
träning men på Hammarbys bänk ska det inte under tävlings-
matcher sitta representanter för föreningen i rödsvarta kläder. 
Vi är gröna och vita. Vårt klubbmärke bär även inslag av gult. 
Våra färger är vår identitet. Historiskt sett finns även det svart-
gula. Men där tar färgerna slut. Det är en självklarhet att våra 
ledare representerar oss i klubbens färger. 

Bedömning
Min bedömning är att beslutet att införa röda ledarkläder inte 
är helt genomtänkt och med lätthet kan åtgärdas genom att er-
sätta det röda med föreningens rätta färger. 

Yrkanden
Jag yrkar därför att föreningens ledare i tävlingssammanhang 
ska representera i kläder med färger som kan förknippas till vårt 
klubbmärke och vår historia. 

Pernilla Olsson

Styrelsens yttrande
Precis som motionären påpekar så har vi av pedagogiska skäl 
inom ungdomsfotbollen valt att ha våra ledare i en annan färg 
än vad spelarena bär, detta gäller både breddverksamheten och 
akademiverksamheten. Detta är mycket vanligt både inom fot-
bollen i Sverige och kanske ännu vanligare utomlands. Det är 
även vanligt inom andra idrotter samt andra pedagogiska roller 
t.ex. ser kan man ofta barnpedagoger bär gula västar när de är 
med barnen. 
Inom Hammarby ungdom så är spelarkläderna gröna, inom 
breddverksamheten är ledarkläderna svarta och inom akademi-
verksamheten har vi valt röd färg på ledarkläderna. Det pedago-
giska syftet uppnås betydligt bättre med de röda ledarkläderna 
eftersom de lyser upp ledarna på planen och det blir lättare för 
både spelare och övriga i verksamheten att se och hitta ledaren. 
Precis på samma sätt som de gula västarna gör på barnpeda-
gogerna.
Då många ledare har sina ledarkläder på sig till och från träning, 
i bilen, tunnelbanan, tåg eller liknande så valde vi den diskretare 
färgen svart till de ideella ledarna, då många upplevde den röda 
färgen som väldigt skrikig och inte något som alla vill bära t.ex. 
till och från träningar. Framför allt kom synpunkterna från de ide-
ella ledarna och vi lyssnade såklart på dem, därför blev det den 
mer diskretare färgen svart på ledarkläderna inom breddblock-
et. Akademiinstruktörerna i klubben är dock arvoderade och på 
dem kan vi sätta betydligt högre krav än på de ideella, därför 
valde vi röda ledarkläder inom akademin.
Då vi upplever att det pedagogiska behovet är lika stort på trä-

ning som på match så ser vi gärna att ledarna även under match 
bär en unik färg på sina ledarkläder. Vi tror även att det inom 
bara några år är lika vedertaget att ledarna både på träning och 
match bär en avvikande färgkombination som det idag är att 
målvakten gör det.  Internationellt så jobbar man även ofta med 
en färgbrytande kollektion på målvaktens träningskläder. 

Färgvalet 
Då det under året framförts synpunkter till klubben om att de 
röda ledarkläderna inom akademin förknippas med annan 
Stockholmsklubb, så kommer klubben i framtida kollektioner av 
se över färgvalet och försöka hitta färgkombinationer som inte 
förknippas med konkurrerade klubbar.  Till säsongerna 2015-
2016 har valet dock varit mellan svart, rött och blått. Där den 
mer disktreta svarta färgen inte har samma pedagogiska effekt 
och den blå färgen känts ännu mer stötande. 
Styrelsen har dock svårt att se klubbens andra starka klubbfärg 
VIT kommer att vara ett alternativ i framtiden, av praktiska skäl. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut
Styrelsens förslag godkändes efter försöksvotering.  

Motion 3
Bortamatcher
Bakgrund: Hela förra året och nu de tolv första matcherna i år så har 
Hammarby endast tilldelats två stycken helgbortamatcher, överlägset 
minst av alla lag i serien. 
 
Problemet: Det hindrar många från att kunna se Hammarby på borta-
plan då många inte kan ta ledigt från jobb och skola. Det hindrar 
dessutom många barnfamiljer från att kunna åka. Att få fler folk på 
Hammarbys bortamatcher gynnar alla parter. Hammarby får mer och 
bättre stöd, bortalaget får mer intäkter och även staden där Hammarby 
spelar ökar sina intäkter. Svensk fotboll gynnas av högre publiksiffror 
överlag. Dessutom öppnar detta upp för fler barnfamiljer att åka på 
bortamatcher vilket enbart är en positiv effekt för framtiden.
 Lösning: Jag tycker mig inte märka att Hammarby fotboll jobbar 
speciellt aktivt med att försöka lösa detta problem. Skulle vilja se mer 
tydliga ställningstaganden samt att man betonar i hur orättvist nuva-
rande fördelning av bortamatcher är.
 

Med vänlig hälsning 
Marcus Ekholm

Styrelsens yttrand
Vi håller med motionären om hans yttrande.
Dock är klubbens påverkansmöjligheter inte är speciellt stora. Vid fast-
ställande av spelschemat, som görs av SEF, väger hemmalagets önskemål 
tyngst och hänsyn måste även tas till polisens, TV-rättighetsinnehava-
rens och Svenska Spels prioriteringar.
Inom ramen för det påverkansutrymme som finns, skall dock klubben 
försöka intensifiera arbetet med att få flera söndagsmatcher på bortaplan.

Med ovan sagda föreslår styrelsen årsmötet att motionen 
bifalles.

Årsmötets Beslut
Motionärens förslag godkändes 
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Publikstatistik och utmärkelser 2016
Efter det makalösa publikåret 2015 då Hammarby slog alla ti-
ders svenska publikrekord hade det nog krävts stadig toppkän-
ning för att matcha siffrorna 2016. Nu när säsongen sportsligt 
blev ganska medelmåttig fick vi en naturlig tillbakagång. Snit-
tet stannade denna gång på 22 885, vilket innebär en minsk-
ning med ungefär elva procent. Dock började året väldigt bra 
med nytt publikrekord för Nya Söderstadion/Tele2 Arena. Till 
den utsålda premiären kom 31 756 åskådare (varav 500 från 
motståndarlaget Östersunds FK).

22 885 är ändå Hammarbys näst bästa publikår genom tiderna och ex-
ceptionellt mycket bättre än det allsvenska snittet på 9 127. Hammarby-
snittet är dessutom över 5 000 bättre än närmaste konkurrent som detta 
år var Malmö FF. Minskningen till trots – publiksnittet är snarare ett 
tecken på att Hammarby lagt ribban på en historiskt hög nivå där laget 
oavsett tabelläge har en stadig publik på runt 20 000 åskådare.

Några siffror om publikåret:
• Hemma kom vi sammanlagt upp 343 281 åskådare i de allsvenska 
matcherna, med cupmatcherna blev det 373 478. 
• Även på bortaplan var Hammarby det populäraste laget. Snittet borta 
blev 11 632, ungefär 900 fler än tvåan Djurgården. Uppenbarligen är 
Hammarby en attraktiv motståndare som drar folk men de höga siffrorna 
beror också på att många Hammarbyfans reser till bortamatcher.
• Hammarbys snitt var 13 758 personer högre än det allsvenska genom-
snittet.
• Publikrekordet vid premiären den 4 april mot Östersund, 31 756, är 
en förbättring med 682 åskådare jämfört med det förra rekordet som var 
matchen Hammarby-Ljungskile 2014 (31 074).
• När det gäller fotbollspublik på Nya Söderstadion/Tele2 Arena så är de 
tio främsta noteringarna hemmamatcher för Hammarby.
• I tolv av de 15 allsvenska hemmamatcherna hade Hammarby över 20 
000 åskådare. Årets sämsta notering blev 18 119 mot Falkenberg 17 juli.
• I Europajämförelsen är Hammarby nr 82 sett till publikintresse. Bara 
sex klubbar i italienska Serie A har bättre snitt än Hammarby. 

Publikliga 2016
1 Hammarby 22 885
2 Malmö FF 17 841
3 AIK 16 431
4 Djurgårdens IF 13 393
5 IFK Göteborg 11 786
6 IFK Norrköping 10 449
7 IF Elfsborg 7 432
8 Örebro SK 7 396
9 Helsingborgs IF 7 377
10 Kalmar FF 6 229
11 Östersunds FK 5 914
12 Jönköpings Södra IF 4 973
13 GIF Sundsvall 4 495
14 Gefle IF 3 283
15 BK Häcken 3 213
16 Falkenbergs FF 2 928

Hammarby hade tre hemmamatcher i Svenska cupen. De två matcherna 
i gruppspelsfasen drog 9 166 (Syrianska) och 7 243 (Ljungskile). Semi-
finalen mot BK Häcken lockade 13 788.  Även detta år hade vi stora 
publikmatcher i cupspelet på bortaplan. I gruppspelsmatchen mot Djur-
gården var 21 3678 på plats på Tele2 Arena och i kvartsfinalen mot AIK 
på Friends Arena kom 23 860.

När det gäller publiklojalitet är det också intressant att jämföra klub-
barnas lägsta siffra under säsongen. En sådan lista ser ut på följande sätt:

1 Hammarby 18 119
2 Malmö FF 13 747
3 AIK 8 507
4 IFK Göteborg 8 144
5 Djurgårdens IF 6 724
6 IF Elfsborg 5 896
7 Helsingborgs IF 5 835
8 IFK Norrköping 5 723
9 Örebro SK 4 612
10 Östersunds FK 4 099
11 Kalmar FF 4 072
12 GIF Sundsvall 3 295
13 Jönköpings Södra IF 3 173
14 Gefle IF 2 292
15 BK Häcken 1 424
16 Falkenbergs FF 1 412

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 se-
dan 2009. Priset delas ut i samband med en A-lagsmatch på hemmaplan 
under hösten, denna gång blev det i matchen mot BK Häcken den 22 
september. Pristagare 2016 var Tim Hauzenberger, född 2002. 

Ovve Anderssons Ledarpris
Ovve Anderssons Ledarpris delades ut för fjärde gången. Ovve, som 
lämnade oss strax innan sommaren, hade arbetat många år inom Ham-
marbys organisation och skapade 2013 ett pris vars syfte är att belöna en 
ledare som står för ett föredömligt ledarskap. I samband med derbyt mot 
Djurgårdens IF 17 oktober tilldelades Fernando Wachtmeister Bermudez 
2016 års pris. Motiveringen:
Pålitlig och ärlig med ett stort hjärta och bra pedagogik inom ledar-
skapet. Respekterar allt och alla som rör sig vid en fotbollsanläggning 
i Bajenland. Fullt fokus kring gemenskap och laganda utan att för den 
skull tumma på spelarnas samt sin egen fotbollsutveckling. En mycket 
omtyckt person som gör ett stort arbete för Hammarby Ungdomsfotboll.

Kort om Ovve Andersson:  Ovve som var en stor eldsjäl lämnade oss strax 
innan sommaren. Han brann framför allt för att förbättra träningsför-
utsättningarna för Hammarbys ungdomar och lade ner mycket tid och 
kraft i att få fram konstgräsplaner i Stockholm. Därmed har han varit 
en huvudperson i den utveckling Hammarby har haft på ungdomssidan 
där antalet aktiva spelare mångdubblats de gångna åren. Han kände även 
mycket för klubbens ledare och deras stora engagemang i verksamheten.

Värdegrundspriser
HIF FF delar ut ett stort antal värdegrundspriser där utgångspunkten är 
föreningens fem värdeord – Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen, Res-
pekten, Kärleken. Samtliga spelare i åldrarna 5, 6 och 7 år erhöll medalj 
med orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” den 20 september på 
Hammarbyhöjdens IP. 
När det gäller spelare från åtta år och uppåt utser respektive tränings-
grupp ”årets värdegrundsspelare” och dessa får en pokal. I samband med 
matchen mot IF Elfsborg på Tele2 Arena den 23 oktober delades 87 så-
dana pokaler ut.

Magnus Hagström



31HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2016

Målvakter: Ögmundur Kristinsson (30), Tim Markström (0), 
William Eskelinen (0)

Backar: Birkir Már Sævarsson (27), Richard Magyar (20), Lars 
Sætra (19), Mats Solheim (16), Joseph Aidoo (14), David Boo 
Wiklander (13), Stefan Batan (9), Oliver Silverholt (1), Ian 
Smith (0).

Mittfältare: Erik Israelsson (29), Kennedy Bakircioglu (27), 
Arnór Smárason (27), Philip Haglund (23), Johan Persson (23), 
Fredrik Torsteinbø (22), Melker Hallberg (12), Dusan Jajic (3), Leo 
Bengtsson (0). 

Anfallare: Alex (28), Rômulo (26), Imad Khalili (17), Pa Amat 
Dibba 10, Måns Söderqvist (7), Isac Lidberg (5), Amadaiya 
Rennie 2.

Petter Andersson (mf) kom till klubben under sommaren och 
ingår i truppen men var aldrig aktuell för spel utan rehab-tränade 
inför 2017.

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 2015: Jan Gunnar 
Solli, Lars Mendonca Fuhre, Linus Hallenius, Jakob Orlov, Pablo 
Piñones-Arce. Viktor Nordin var utlånad till IK Frej och lämnade 
Hammarby formellt inför 2016.

Under säsongen avslutades lånekontraktet med Melker 

Hallberg som återvände till Italien där han tillhörde Udinese. 
Vid det öppna transferfönstret under sommaren lämnade Måns 
Söderqvist som anslöt till Kalmar FF och Amadaiya Rennie som 
skrev på för turkiska Antalyaspor.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen 
kontrakterades de nya spelarna Arnór Smárason (från 
Helsingborgs IF), Alexssander Medeiros de Azeredo (brasiliansk 
spelare på lån från brasilianska Resende FC), Rômulo Cabral 
Pereira Pinto (också brasse, från Friburguense Atlético Clube) 
och David Boo Wiklander (anlände som kontraktslös i april efter 
att ha spelat med IFK Norrköping 2015). 
Under sommarens öppna transferfönster kom anfallaren Pa 
Amat Dibba från GIF Sundsvall och mittfältaren Petter Andersson 
från FC Midtjylland. Sent på säsongen lyftes Leo Bengtsson upp 
i A-truppen.

Tränare: Nanne Bergstrand
Sportchef: Mats Jingblad
Assisterande tränare: Carlos Banda, Patrik Hansson, Mikael 
Hjelmberg. I mitten av juni lämnade Carlos Banda uppdraget 
och ersattes av Pablo Piñones-Arce som fanns i organisationen 
i rollen av ”players manager”.
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Fystränare: Claes Hellgren
Mental rådgivare: Anders Friberg
Naprapat: Mikael Klotz
Sjukgymnast: Linda Eisersjö

Fakta och statistik 2016 
Hammarbys A-lag (antal seriematcher inom parentes)

Intern skytteliga

Erik Israelsson 10
Kennedy Bakircioglu 6,
Alex 5
Rômulo 5
Arnór Smárason 4
Philip Haglund 3 
Pa Amat Dibba 2
Mats Solheim 2
Birkir Már Sævarsson 1
Richard Magyar 1
Joseph Aidoo 1
Johan Persson 1
Lars Sætra 1
Måns Söderqvist 1
Imad Khalili 1.
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A-laget resultat
Matcher i Allsvenskan

4 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Östersunds FK 1–1 (1–1) 
1–0 Lars Sætra (14), 1–1 Saman Ghoddos (35) 
Publik: 31 756

8 april (Borås Arena)
IF Elfsborg–Hammarby IF 4–1 (1–0) 
1–0 Viktor Prodell (6), 2–0 Viktor Claesson, 
straff (47), 2–1 Arnor Smarason, straff (57), 
3–1 självmål (68), 4–1 Marcus Rohdén (74). 
Publik: 8 869

10 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Helsingborgs IF 5–1 (2–1) 
0–1 Carl Johansson (4), 1–1 Erik Israelsson 
(20), 2–1 Erik Israelsson (20), 3–1 Alex (52), 
4–1 Måns Söderqvist (81), 5–1 Erik Israelsson 
(83). 
Publik: 20 516

19 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–3 (1–2) 
0–1 Alex (12), 1–1 Sam Johnson (25), 1–2 
Alex (41), 1–3 Erik Israelsson (62). 
Publik: 24 900

23 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Jönköpings Södra IF 1–1 
(0–0) 
0–1 Tommy Thelin (62), 1–1 Självmål (94) 
Publik: 24 131

26 april (Östgötaporten)
IFK Norrköping–Hammarby IF 3–1 (1–1) 
1–0 Linus Wahlqvist (20), 1–1 Erik Israelsson 
(42), 2–1 Andreas Blomqvist (54), 3–1 Arnor 
Traustasson, straff (98) Publik: 15 030

1 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–GIF Sundsvall 1–1 (0–0) 
1–0 Philip Haglund (52), 1–1 Runar Sigurjons-
son (58) 
Publik: 23 877

9 maj (Behrn Aena)
Örebro SK–Hammarby 3–2 (2–2) 
0–1 Alex (11), 1–1 Daniel Nordmark (18), 1–2 
Självmål (34), 2–2 Astrit Ajdarevic (45), 3–2 
Brendan Hines-Ike (69) 
Publik: 10 362

14 maj (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF–Hammarby IF 1–1 (1–0) 
1–0 Marcus Antonsson (41), 1–1 Erik Israels-
son (65) 
Publik: 10 189

18 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Malmö FF 2–3 (1–2) 
1–0 Rômulo (3), 1–1 Vidar Örn Kjartans-
son (10), 1–2 Anders Christiansen (43), 1–3 
Magnus Wolff Eikrem (73), 2–3 Erik Israels-
son (75). 
Publik: 23 617

23 maj (Gamla Ullevi)
IFK Göteborg–Hammarby IF 2–1 (1–0) 
1–0 Martin Smedberg Dalence (7), 2–0 Mi-
kael Boman (67), 2–1 Birkir Már Saevarsson 
(87). Publik: 13 209

29 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Gefle IF 2–1 (2–0) 
1–0 Erik Israelsson (13), 2–0 Alex (39), 2–1 
Johan Bertilsson (57). 
Publik: 22 215

9 juli (Bravida Arena)
BK Häcken–Hammarby IF 4–2 (2–1) 
1–0 Martin Ericsson (18), 1–1 Arnor Sma-
rason (34), 2–1 John Owoeri (37), 3–1 John 
Owoeri (63), 3–2 Kennedy Bakircioglu (86), 
4–2 Demba Savage (90+3). 
Publik: 4 518

17 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–Falkenbergs FF 3–3 (2–3) 
0–1 Jesper Karlsson (16), 0–2 Rasmus 
Sjöstedt (28), 0–3 Jesper Karlsson (34), 1–3 
Kennedy Bakircioglu, 2–3 Imad Khalili (45+3), 
3–3 Richard Magyar (62). 
Publik: 18 119

24 juli (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–AIK 0–3 (0–3) 
0–1 Haukur Heidar Hauksson (11), 0–2 Eero 
Markkanen (17), 0–3 Ebenezer Ofori (38)
Publik: 26 618

30 juli (Gavlevallen)
Gefle IF–Hammarby IF 0–2 (0–2) 
0–1 Philip Haglund (12), 0–2 Kennedy Bakir-
cioglu, straff (33) 
Publik: 5 884

7 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–Kalmar FF 2–1 (1–0) 
1–0 Kennedy Bakircioglu, straff (27), 1–1 
Romário (49), 2–1 Johan Persson (59) 
Publik: 18 134

15 augusti (Norrporten Arena)
GIF Sundsvall–Hammarby IF 0–0 (0–0) 
Publik: 6 048

21 augusti (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–IFK Göteborg 2–0 (1-0)
1–0 Philip Haglund (20), 2–0 Kennedy Bakir-
cioglu (90+1) 
Publik: 21 848

28 augusti (Friends Arena)
AIK–Hammarby IF 0–0 (0–0) 
Publik: 30 843

12 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–Örebro SK 1–1 (0–0) 
1–0 Joseph Aidoo (69), 1–1 Nahir Besara 
(94+4) 
Publik: 23 212

16 september (Stadsparksvallen)
Jönköpings Södra IF–Hammarby IF 0–1 (0-0)
0-1 Kennedy Bakircioglu (75) 
Publik: 6 247

22 september (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–BK Häcken 2–3 (0–1) 
0–1 Alhassan A Kamara (22), 1–1 Erik Israelsson 
(64), 2–1 Mats Solheim (75), 2–2 Mohammed 
Abubakari (80), 2–3 Alexander Farnerud (86) 
Publik: 19 111

26 september (Falkenbergs IP)
Falkenbergs FF–Hammarby IF 0–2 (0–1) 
0–1 Erik Israelsson (25), 0–2 Pa Amat Dibba (56) 
Publik: 2 380

30 september (Olympia)
Helsingborgs IF–Hammarby IF 0–1 (0–0) 
0–1 Rômulo (83) 
Publik: 7 612

17 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–Djurgårdens IF 4–2 (2–2) 
0–1 Kevin Walker (3), 0–2 Mathias Ranégie 
(32), 1–2 Rômulo (34), 2–2 Arnor Smárason 
(41), 3–2 Rômulo (54), 4–2 Rômulo (76) 
Publik: 28 945.

23 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IF Elfsborg 2–4 (0–3) 
0–1 Viktor Claesson (5), 0–2 Per Frick (17), 
0–3 Simon Lundevall (26), 1–3 Pa Amat Dibba 
(51), 2–3 Mats Solheim (62), 2–4 Issam Jebali 
(90+2) 
Publik: 21 299
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26 oktober (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK–Hammarby IF 2–0 (0–0) 
1–0 Salisu Abdullahi Gero (73), 2–0 Curtis 
Edwards (90+3) 
Publik: 6 664

30 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IFK Norrköping 1–1 (1–0) 
1–0 Arnor Smarason (45), 1–1 Karl Holmberg 
(78) 
Publik: 20 335

6 november (Swedbank Arena)
Malmö FF–Hammarby IF 3–0 (1–0) 
1–0 Jo Inge Berget (29) 2–0 Markus Rosen-
borg (86), 2–0 Markus Rosenborg (90) 
Publik: 21 789

Matcher i Svenska cupen
(gruppspel gällande Svenska cupen 2015-16)

21 februari (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Syrianska FC 0-0 
Publik: 9 166
29 februari (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-Ljungskile SK 4-2 (1-2) 
0-1 Jakob Olsson (2), 0-2 Tim Nilsen (3), 1-2 
Erik Israelsson (45), 2-2 Kennedy Bakircioglu 
(72), 3-2 Alex (82, 4-2 Imad Khalili (90)
Publik: 7 243

6 mars (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Djurgårdens IF-Hammarby 1-3 (1-2)
1-0 Jacob Une Larsson (4), 1-1 Alex (20), 1-2 
Johan Persson (26), 1-3 Philip Haglund (77)
Publik: 21 367

Kvartsfinal 15 mars (Friends Arena)
AIK-Hammarby 3-5 efter straffar.  
Full tid och förlängning: 1-1 (0-1)
0-1 Arnór Smarason (45), 1-1 Jos Hoiveld (61)
Straffar: Ahmed Yasin 2-1, Arnór Smarason 
2-2, 2-3 Imad Khalili, 3-3 Nils-Eric Johansson, 
3-4 Alex, 3-5 Ögmundur Kristinsson
Publik: 23 860

Semifinal 20 mars (Nya Söderstadion/Tele2 
Arena)
Hammarby-BK Häcken 2-3 (1-0)
1-0 Alex (3), 1-1 Paulo De Oliveira (58), 1-2 
Paulo De Oliveira (67), 2-2 Melker Hallberg 
(86), 2-3 Nasiru Mohammed (89)
Publik: 13 788

Svenska cupen 2016-17 omgång 2

24 augusti (Studenternas IP)
Gamla Upsala SK-Hammarby 1-2 (1-0)
1-0 Patrik Källsten (44), 1-1 Erik Israelsson 
(56), 1-2 Pa Amat Dibba (76).
Publik: 3 196.

När det gäller U21 finns ingen angiven trupp, laget plockas ihop från gång 
till gång med spelare från A-lag och från de äldsta akademilagen samt 
lånespelare.

21 mars AIK-Hammarby 1-5 (1-3). Samuel Persson, Joseph Aidoo, Leo 
Bengtsson, Brasse Wallefelt, Yassin Housni. Publik: 200 (Skytteholm)

29 mars Hammarby-Örebro SK 3-0 (0-0). Yasin Housni 2, Adam Brodin. 
Publik: 118 (Hammarby IP)

11 april IK Sirius-Hammarby 1-2 (0-1). Dusan Jajic, Isac Lidberg. 
Publik: 85 (Lötens IP)

20 april Hammarby-Gefle IF 2-2 (1-1). Dusan Jajic, Imad Khalili. 
Publik: 150 (Hammarby IP)

10 maj IFK Norrköping-Hammarby 4-0 (2-0). Publik: 220 (Östgötaporten)

3 maj Djurgårdens IF-Hammarby 2-0 (2-0). Publik: ingen uppgift (Kaknäs)

25 maj GIF Sundsvall-Hammarby 5-2 (3-0). Leo Bengtsson 2. 
Publik: 150 (Norrporten Arena)

20 juni Hammarby-IK Sirius 2-0 (0-0). Imad Khalili, Yasin Housni. 
Publik: 200 (Hammarby IP)

28 juni Örebro SK-Hammarby 3-0 (2-0). Publik: 150 (Trängens IP)

19 juli Hammarby-Djurgårdens IF 0-0. Publik: 350 (Hammarby IP)

25 juli Gefle IF-Hammarby 0-0. Publik: 90 (Gavlevallen)

1 augusti Hammarby-AIK 5-3 (1-1). Marcus Degerlund, Leo Bengtsson, 
Dusan Jajic, Isac Lidberg, Lars Saetra. Publik: 350 (Hammarby IP)

9 augusti Hammarby-IFK Norrköping 2-0 (0-0). Isac Lidberg, Oliver Silver-
holt. Publik: 250 (Hammarby IP)

16 augusti Hammarby-GIF Sundsvall 2-1 (1-1). Samouil Izountouemoi, Kevin 
Jarrett. Publik: 60 (Årsta IP)

Folksam U21 A-slutspel grupp 2

30 augusti Hammarby-Djurgårdens IF 0-0. Publik: 350 (Årsta IP)

7 september Halmstads BK-Hammarby 1-1 (1-0). Fredrik Torsteinbö. 
Publik: 264 (Örjans Vall)

13 september Kalmar FF-Hammarby 0-1 (0-0). Isac Lidberg. 
Publik: ingen uppgift (Gasten IP)

27 september Hammarby-Kalmar FF 3-0 (1-0). Fredrik Torsteinbö 2,  
Isac Lidberg. Publik: 110 (Årsta IP)

11 oktober Djurgårdens IF-Hammarby 1-2 (0-1). Leo Bengtsson 2. 
Publik: 1 500 (Stockholms stadion)

18 oktober Hammarby-Halmstads BK 2-1 (1-1). Fredrik Torsteinbö,  
Leo Bengtsson. Publik: ingen uppgift (Årsta IP)

SM-FINAL
1 november IF Brommapojkarna-Hammarby 0-4 (0-2). Isac Lidberg 2, David 
Alm, Imad Khalili. Publik: 450 (Grimsta IP)      

Folksam U21 Allsvenskan Norra
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Målvakter: Giuliano Gatica, Tomas Wåhlin

Utespelare: Burhan Tümtürk, David Alm, Yassin Housni, Jovan 
Jakovlvic, Marcus Degerlund, Samuel Persson, Sebastian Hjerpebo, 
André Alsanati, Abiel Sequar, Adam Brodin, Alenga Masimango, Brasse 
Wallefelt, Cesar Weilid, William Garcia, David Rylander, Yassin Housni, 
Abel Girma, Julius Armalis.

Tränare: Andreas Brännström (huvudtränare), Isak Dahlin 
(assisterande tränare), Gustav Scheutz (mv-tränare), Nebez Kurban 
(fystränare)

Ledare: John Fransson, Linda Eisersjö (sjukgymnast), Samir Benhajji 
(materialare)

Ligacupen U 19 B1
27 feb Hammarby-IK Brage 8-0 (2-0). Julius Armalis 3, Leo Bengtsson 
2, Brasse Wallefelt, Cesar Weilid, Tamer Teke. Publik: 55 (Årsta IP). 

5 mars Hudiksvalls FFF-Hammarby 2-8 (0-2). Leo Bengtsson 3, Julius 
Armalis 2, Petter Soelberg, Abiel Sequar, självmål. Publik: 160 (Glysis 
Sparbanken Arena).

9 mars Hammarby-FC Djursholm 9-1 (3-0). Leo Bengtsson 3, Julius 
Armalis 3, Petter Soelberg 2, Adam Brodin. Publik: 60 (Årsta IP)

12 mars IFK Luleå-Hammarby 2-3 (2-0). Brasse Wallefelt, Petter 
Soelberg, Julius Armalis. Publik: 70 Tunavallen).

U19 Allsvenskan Norra

2 april Hammarby-GIF Sundsvall 2-1 (0-1). Marcus Mitander, William 
Garcia. Publik: 98 (Hammarby IP)

10 april Täby FK-Hammarby 2-0 (1-0). Publik: 122 (Tibblevallen)

16 april Hammarby-Älvsjö AIK 5-1 (3-0). Sebastian Ögren Hjerpebo, 
Leo Bengtsson, Brasse Wallefelt, Yassin Housni, Julius Armalis. Publik 
100 (Hammarby IP).

23 april IF Brommapojkarna-Hammarby 2-1 (0-0). Leo Bengtsson. 
Publik: 47 (Grimsta)

30 april Hammarby-AIK 2-0 (1-0). Yassin Housni, Samuel Persson. 
Publik: 200 (Hammarby IP)

5 maj Degerfors IF-Hammarby 1-4 (1-2). Yassin Housni, Jovan 
Jakovljevic, Julius Armalis, Samuel Persson (77). Publik: 50 (Stora Valla)

7 maj Sollentuna FK-Hammarby 0-3 (0-3). Leo Bengtsson, Abel Girma, 
Brasse Wallefelt. Publik: 50 (Sollentunavallen)

14 maj Hammarby-Djurgårdens IF 2-1 (0-1). Julius Armalis, Brasse 
Wallefelt. Publik: 150 (Hammarby IP)

21 maj Åtvidabergs FF-Hammarby 5-3 (3-1). Brasse Wallefelt 2, 
Petter Soelberg. Publik: 111 (Kopparvallen)

28 maj Hammarby-Jönköpings Södra IF 5-0 (3-0). Yassin Housni 
2, Abiel Sequar, Samuel Persson, Leo Bengtsson. Publik: 150 
(Hammarby IP)

23 maj Hammarby-Örebro SK 5-1 (2-1). Brasse Wallefelt 2, Petter 
Soelberg 2, självmål Publik: 130 (Årsta IP)

5 juni Vasalunds IF- Hammarby 4-2 (2-2). Abiel Sequar, Brasse 
Wallefelt. Publik: 98 (Skytteholm)

15 juni Hammarby-Täby FK 5-2 (2-1). Cesar Weilid, Leo Bengtsson, 
Brasse Wallefelt, Julius Armalis, Abel Girma. Publik: 76 (Hammarby IP)

18 juni Gefle IF-Hammarby 0-4 (0-1). Yassin Housni 2, Samuel 
Persson, Brasse Wallefelt. Publik: 92 (Gavlevallen)

30 juni GIF Sundsvall-Hammarby 2-3 (0-2). Brasse Wallelfelt, Marcus 
Degerlund, Leo Bengtsson. Publik: 44 (Norrporten Arena)

6 augusti Älvsjö AIK-Hammarby 0-2 (0-0). Leo Bengtsson, Ian Rey 
Smith Quiros. Publik: 100 (Älvsjö IP)

13 augusti Hammarby-IF Brommapojkarna 2-1 (2-1). Leo Bengtsson, 
självmål. Publik: 150 (Årsta IP)

20 augusti AIK-Hammarby 1-1 (0-0). Brasse Wallefelt. 
Publik: 250 (Skytteholm)

27 augusti Hammarby-Degerfors IF 5-0 (5-0). Marcus Degerlund 2, 
Leo Bengtsson, William Garcia, Alenga Masimango. 
Publik: 100 (Hammarby IP)

3 september Hammarby-Sollentuna FK 4-0 (2-0). Yassin Housni 2, 
Adam Brodin, Leo Bengtsson. Publik: 100 (Årsta IP)

10 september Djurgårdens IF-Hammarby 0-0. Publik: 108 (Kaknäs IP)

17 september Jönköpings Södra IF-Hammarby 0-1 (0-0). Ian Smith. 
Publik: 100 (Jordbrovallen)

24 september Hammarby-Åtvidabergs FF 4-0 (2-0). Yassin Housni 2, 
Abel Girma, Samouil Izountouemoi. Publik: 104 (Årsta IP)

1 oktober Hammarby-Gefle IF 6-1 (4-0). Brasse Wallefelt 2, Cesar 
Weilid, Abiel Sequar, Ian Smith, självmål. Publik: 100 (Årsta IP)

7 oktober Örebro SK-Hammarby 0-1 (0-0). Brasse Wallefelt. 
Publik: 38 (Behrn Arena)

15 oktober Hammarby-Vasalunds IF 3-2 (2-2). Marcus Degerlund, 
Samuel Persson, Abiel Sequar. Publik: 100 (Årsta IP)

SM-slutspel:
22 oktober SM-semifinal IF Elfsborg-Hammarby 1-1 (1-0). 2-1 efter 
förlängning. Självmål. Publik: 120 (Borås Arena)

Juniorallsvenska laget (U19)
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Trupp: Victor Waldenberger-Svedin (mv), Olle Edlund, Niklas Fröjdholm, 
Ian Hernesten, Albin Hultin, Samouil Izountouemoi, Kevin Jarrett-
Marston, Rasmus Källgren, Marcus Mitander, Bilal Ali Mohammed, 
David Nilsson, Jakob Rylander, Hampus Söderström, Otis Unda Toivio, 
Mattias Wedin, Tomas Wåhlin, Elias Ölmheden.

Tränare: John Fransson, Anders Wasserman

Ligacupen U17 A1

20 feb Djurgårdens IF-Hammarby 3-1 (1-0). Marcus Mitander. 
Publik: ingen uppgift (Årsta IP)

27 feb Hammarby-Vasalunds IF 3-0 (1-0). Marcus Mitander 2, Hugo 
Fernández. Publik: 101 (Årsta IP)

5 mars Hudiksvalls FFF-Hammarby 0-7 (0-4). Marcus Mitander 3, 
Jakob Rylander 2, Olle Edlund, David Rylander. 
Publik: ingen uppgift (Glysis Sparbanken Arena)

13 mars Skellefteå FF-Hammarby 0-6 (0-2). Marcus Mitander 3, Olle 
Edlund, Bila Mohammed, Samouil Izountouemoi. 
Publik: 195 (Norrvalla)

19 februari Hammarby-Gefle IF 2-1 (0-1). Marcus Mitander, Hampus 
Söderström. Publik: 25 (Hammarby IP).

Allsvenskan U17 Norra

31 mars Täby FK-Hammarby 2-3 (0-2). Marcus Mitander 2, Hugo 
Fernández. Publik: 122 (Tibblevallen)

9 april Hammarby-Skiljebo SK 5-0 (3-0). Marcus Mitander 3, Kevin 
Jarrett, Albin Hultin. Publik: 30 (Hammarby IP)

16 april Sandvikens IF-Hammarby 1-3 (0-0). Hampus Söderström, 
Marcus Mitander, Samouil Izountouemoi.  Publik: 160 (Jernvallen)

24 april Hammarby-Sollentuna FK 7-2 (3-1). Bilal Mohammed 2, 
Samouil Izountouemoi 2, Kevin Jarrett, Hugo Fernández, Olle Edlund. 
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

1 maj AIK-Hammarby 2-0 (1-0). Publik: 73 (Skytteholms IP)

5 maj Hammarby-IF Brommapojkarna 4-3 (3-1). Marcus Mitander 2, 
Mattias Wedin, David Rylander. Publik: 77 (Hammarby IP)

8 maj Hammarby-Gefle IF 2-1 (0-0). Samouil Izountouemoi, Hampus 
Söderström. Publik: 50 (Hammarby IP)

14 maj FC Djursholm-Hammarby 0-2 (0-1). Samouil Izountouemoi. 
Publik: 60 (Djursholms IP)

22 maj Hammarby-IK Sirius 5-1 (1-1). Victor Waldenberger Svedin 2, 
Kevin Karrett, Mattias Wedin. Publik: 58 (Hammarby IP)

28 maj Assyriska FF-Hammarby 1-1 (1-1). Samouil Izountouemoi. 
Publik: ingen uppgift (Södertälje Fotbollsarena)

5 juni Hammarby-Djurgårdens IF 1-1 (1-1). Abel Girma. 
Publik: 50 (Hammarby IP)

10 juni Vasalunds IF-Hammarby 2-1 (1-0). Niklas Shwenkér Fröjdholm. 
Publik: 35 (Skytteholms IP)

19 juni Hammarby-Älvsjö AIK 6-1 (4-1). Marcus Mitander 3, Jakob 
Rylander, Samouil Izountouemoi, Kevin Jarrett. 
Publik: ingen uppgift (Årsta IP)

22 juni Skiljebo SK-Hammarby 0-3 (0-3). Marcus Mitander 2, Samouil 
Izountouemoi Publik: 69 (Hamre)

31 juli Hammarby-Täby FK 7-3 (4-1). Samouil Izountouemoi 4, Marcus 
Mitander 2, Kevin Jarrett. Publik: 23 (Hammarby IP)

7 augusti Hammarby-Sandvikens IF 8-0 (3-0). Samouil Izountouemoi 
2, Marcus Mitander 2, Kevin Jarrett, Olle Edlund, David Rylander, Abel 
Girma. Publik: 30 (Hammarby IP)

14 augusti Sollentuna FK-Hammarby 1-7 (0-3). Samouil Izountouemoi 
2, Marcus Mitander 2, Kevin Jarrett, Olle Edlund, Niklas Shwenkér 
Fröjdholm. Publik: 50 (Norrvikens IP)

21 augusti Hammarby-AIK 2-1 (1-0). Olle Edlund 2. 
Publik: 25 (Årsta IP)

28 augusti IF Brommapojkarna-Hammarby 2-2 (1-0). 
Marcus Mitander, Olle Edlund. Publik: 79 (Grimsta IP)

4 september Gefle IF-Hammarby 1-7 (1-3). Samouil Izountouemoi 4, 
Kevin Jarrett, Bilal Mohammed, Jakob Rylander. 
Publik: 50 (Strömvallen)

11 september Hammarby-FC Djursholm 0-1 (0-1). Publik: 67 (Årsta IP)

18 september Hammarby-Assyriska FF 6-0 (2-0). Samouil 
Izountouemoi 4, Kevin Jarrett, Jakob Rylander. Publik: 70 (Årsta IP)

25 september IK Sirius-Hammarby 1-0 (0-0). Publik: 52 (Lötens IP)

2 oktober Älvsjö AIK-Hammarby 0-4 (0-1). Olle Edlund, Samouil 
Izountouemoi, Niklas Shwenkér Fröjdholm, Hampus Söderström. 
Publik: 30 (Älvsjö IP)

9 oktober Hammarby-Vasalunds IF 4-1 (2-1). Marcus Mitander 2, 
Samouil Izountouemoi, Otis Unda Toivio . Publik: 75 (Årsta IP)

16 oktober Djurgårdens IF-Hammarby 2-0 (0-0). 
Publik: ingen uppgift (Kaknäs IP)

Slutspel
Semifinal 22 oktober Helsingborgs IF Akademi-Hammarby 1-2 (1-0). 
Kevin Jarrett, Marcus Mitander. Publik: ingen uppgift (Olympiafältet).
 
Final 30 oktober IF Elfsborg-Hammarby 1-2 (1-1). Marcus Mitander, 
Samouil Izountouemoi Publik: 1 236 (Borås Arena)

Pojkallsvenska laget (Akademi U17)
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