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Innehåll Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte 2021.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.     

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

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

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

9. Fastställande av medlemsavgifter.

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

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

12. Val av  
a) föreningens ordförande för en tid av ett år. 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år (tre ledamöter på två år). 
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

13. Övriga frågor. 
-    Utse Hedersmedlem
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Pa Amat Dibba jublar tillsammans med Kennedy Bakircioglu efter att 
ha gjort 2-1 för Hammarby i vårderbyt mot Djurgården.

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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Kära medlemmar!
Det har varit ännu ett märkligt år. Lång historia kort: 
ingenting blev som planerat - igen.

En konstant är dock given, under svåra förhållande visar vår äls-
kade förening upp sin kraft och styrka. Även under 2021 har hela 
Hammarby IF Fotbollförening kommit samman och tagit ett 
enormt ansvar för föreningens fortlevnad. 

Under uppmaningen ”Jag står kvar!” valde merparten av våra 
säsongskortsinnehavare tillsammans med sponsorerna att göra 
just det även 2021. Det vill säga; valde att inte kräva pengarna 
tillbaka för sina säsongkort eller investeringar. Otroligt viktigt 
och stort gjort. Återigen, tack till er alla! 

Tack vare det stödet tillsammans med statliga åtgärdspaket, spe-
larförsäljningar och ett hårt arbete av vår organisation står det nu 
klart att vi klarat oss igenom 2021 starka – faktiskt starkare än 
någonsin rent ekonomiskt. Vi går in i 2022 med stor tillförsikt 
och hoppas att vi har lagt pandemin bakom oss.

Vi är i dagsläget närmare 20 000 medlemmar i Hammarby IF 
Fotbollförening. Och vår plan är att vi ska fortsätta växa. Idrott 
behövs, fotboll behövs och Hammarby i synnerhet behövs. Vår 
breddverksamhet är vår kärnverksamhet och vi ska fortsätta ar-
beta för att alla pojkar och flickor som vill spela boll i Ham-
marby ska få chansen att göra det. Vi är idag cirka 3 500 spelare 
och 750 ledare. I Stockholm råder stor brist på planer och trä-
ningsmöjligheter. Vi driver dessa frågor aktivt. Det kommer vi 
fortsätta att göra valåret 2022.

Vi behövs också vid sidan av planen. Det har inte minst Sam-
hällsmatchen bevisat. Samhällsmatchen är paraplynamnet på 
föreningens samhällsengagemang. Även här går vi stärkta in i 
2022. Det tack vare hårt arbete och kreativitet. 

Året inleddes med tomma arenor. När sedan restriktionerna 
upphävts steg för steg och vi åter kunnat samlas på läktarna har 
glädjen varit påtaglig. Som vi saknat att ses och umgås på våra 
läktare! Det är en så stor del av vår gemenskap.

Sportsligt har det varit ett händelserikt år som började med her-
rarnas första cupseger. Den firades som det anstår Bajen. I Eu-
ropaspelet som följde av cupsegern tog vi oss hela vägen till play-
off. Endast en straffsparksläggning skilde oss från gruppspel i 
Europa Conference League.

Samtidigt tog tjejerna Damallsvenskan med storm, och med en 
fotboll som nog överraskade många utanför klubben. Det pea-
kade med derbyt på Tele2 där Hammarby satte en helt ny nivå 
för engagemang och läktarkultur i Damallsvenskan. Det var en 
match som gav eko långt utanför Bajenland.

Slutligen har det varit underbart att se den uppsjö av unga kil-
lar och tjejer som klivit fram och tagit plats i våra representa-
tionslag, juniorlag och olika landslag. Aldrig har väl tillväxten 
av unga talanger varit så stor i vår klubb. Om vi kan förvalta och 
förädla den talangen går vi mot en ljus framtid.

Mattias Fri
Styrelseordförande i Hammarby IF Fotbollförening  

och Hammarby Fotboll AB

Ordförandens ord 
Äntligen fick vi samlas på läktarna igen
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Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

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)

9.00–16.00

Övriga investerare

Hammarby IF Fotbollförening äger 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll 
AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fyra 
övriga investerare.
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Kontakt- och adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Orrfjärdsgränd 13, 120 53 Årsta
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10.00-12.00.
Tel: 08-462 88 10 (växel). 
Fax: 08-462 93 20
E-post: info@hammarbyfotboll.se
Twitter: @hammarbyfotboll
Facebook: facebook.com/HammarbyFotboll
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Pojkar & Flickor 5-19 år
Futsal
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Styrelsernas sammansättning
Styrelse
Mattias Fri Ordförande
Fia Michelsson 
Maria Lindberg
Peter Granström
Patrik Niklasson 
Hans Eskilsson 
Wayne Seretis

Ständig hedersledamot
Björn Ekblom

Suppleanter
Py Börjesson 
Nina Jonsson
 
Revisorer
Josefin Fors   
Peter Ek  

Revisorssuppleanter
Mattias Kjellman 
Gabriel Altun 

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 
hållit sex protokollförda samman-
träden. Dessutom har det hållits ett 
antal informella avstämningsmöten 
och möten i mindre arbetsgrupper.

Medlemsmöten
Föreningen har under 2021 hållit 
tre medlemsmöten för att informera 
medlemmar och svara på frågor.

Valberedning
Vid årsmötet valdes:
Wille Ahnberg Ordförande
Maria Östberg Svanelind
Jonas Strimling

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve Föreningschef  
Johan Lager Sportchef Dam samt 
Akademichef flickor 
Jocke Rydberg Akademichef pojkar 
Bo Wester Sportchef HTFF 14-19 år
Mathias Rosengård Sportchef HTFF 
10-13 år 
Kai Gissberg Sportchef 
Utvecklingsblocket 13-19 år
Jesper Sporre Sportchef 
Utvecklingsblocket 10-12 år
Viktor Catenacci Sportchef 
Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström Sportchef 
Utvecklingsblocket 5-6 år

Styrelse
Richard von Yxkull Ordförande (till 27 augusti 2021)
Mattias Fri Ledamot och ordförande (från 27 augusti 
2021)
Fredrik Österberg Ledamot

Mikael Samuelsson Ledamot
Daniel Stålbo Ledamot
Binyam Tekesti Ledamot
Gael Caselli Ledamot
Martin Nilsson Ledamot

Hammarby IF Fotbollförening 2021

Hammarby Fotboll AB 2021
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20 000 fotbollsträningar för barn och ungdomar i ålder 5-19 
år. Och fler än 250 000 gånger var det en pojke eller flicka 
som deltog på dessa träningar. Föreningsverksamheten 
är stor och består av 3 500 aktiva pojkar och flickor, både 
flick- och pojkakademi och ett futsallag i Sveriges högsta 
serie SFL.

Av våra 3 500 aktiva spelare tillhör 95 procent vårt Utvecklings-
block.  Det leds av över 700 ideella ledare som lägger ner hundratals 
timmar varje år. Det är blockets heltidsanställda sportchefer; Daniel, 
Viktor, Jeppe och Kai, som tillsammans med ledarna driver denna 
fina verksamhet. I slutet av året genomfördes en stor satsning på ut-
vecklingsblocket genom att en deltidsanställd assisterande sportchef 
tillsattes i varje block. 

Utvecklingsblocket

 Sportchef Assisterande sportchef
13-19 år  Kai Gissberg  Patrik Larsson
10-12 år Jesper Sporre Thomas Lyth
7-9 år  Viktor Catenacci Bengt Kjellstrand
5-6 år  Daniel Engström Sanna Fix

Akademiverksamheten för flickor och pojkar
Flickakademin som startades inför 2017 har under året haft många 
spelare som tränat såväl regelbundet som sporadiskt med klubbens 
lag i Damallsvenskan. Mercy Sabuni Söderling deltog i damlagets 
match i Svenska cupen mot Sätra SK på hösten. Många av akade-
mispelarna har varit kallade till landslagssamlingar under året, hela 
14 spelare i flickakademin är ungdomslandslagsspelare i landslagen 
födda 2003-2006. I slutet av året tog Magnus Österberg över som 
akademichef efter Johan Lager som fokuserar på rollen som damla-
gets sportchef framöver. Pierre Fondin blir tränare för F19 och har 
även rollen som chefstränare när Ida Mbarka Skog lämnar efter två 
år i klubben.

Pojkakademin fortsätter att utveckla spelare till svensk elitnivå. Fyra 
spelare från akademin har debuterat i A-laget i år: Mayckel Lahdo, 
Jusef Erabi, Ben Engdahl och Williot Swedberg. P19-laget bärgade 
seriesegern med fem matcher kvar att spela men förlorade sedan SM-
finalen i december mot IFK Göteborg i en match som gick till för-
längning. P19/17 fick även möjlighet att spela väldigt givande match-
er både i Skandinaviska Mästerskapen och i UEFA Youth League, 
där Glasgow Rangers blev för tuffa över ett dubbelmöte. 

På pojksidan har vi två akademilag i varje åldersgrupp där andrala-
gen tillhör HTFF-Akademin. HTFF-akademin har haft ett fram-
gångsrikt år där P06 gick i bräschen, de gick till semifinal i SEF 
Trophy och lyckades kvalificerade sig för nästa säsongs U16 nationell 
serie.  

SM-guld för herrlaget i Futsal
Förutom SM-guld för andra året i följd gjorde vårt herrlag succé i 
UEFA Champions League spelet där laget slutade bland de 32 bästa 
i Europa. Hammarby har även startat upp damlag som efter halva 
säsongen hade säkrat seriesegern. Damlaget kvalspelar till högsta li-
gan i början av 2022.

Support via ”Hemmaklubben” 
Svensk Elitfotbolls samarbetspartner Unibet fördelar 20 miljoner kr 
i tävlingen ”Hemmaklubben” till klubbarna i Allsvenskan och Su-
perettan. Spelföretagets kunder anger vilket lag de vill stötta och en 
sammanräkning görs i slutet av året. Hammarby kom på fjärde plats 
och tilldelades därmed 1,15 miljoner kronor. Klubben vill rikta ett 
stort tack till alla de supportar som har tecknat sina poäng på Ham-
marby IF FF. 

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby IF FF Ungdom
3 500 aktiva spelare
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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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Föreningens verksamhet har under året innefattat Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 5-19 år  
och futsalverksamhet. Föreningens intäkter har under 2021 uppgått till 34 885 tkr. Verksamheten  
för året redovisar ett överskott på 3 550 tkr.

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

 Budget Utfall

Ökade intäkter, UEFA Solidarity Payments ……………………………… 620 (2 054)
Ökat bidrag efter Malmö FFs framgångar i Europaspelet. 

Ökade intäkter, medlemsavgifter  ……………………………………… 5 590  (6 455)
Större antal sålda säsongskort än vad vi vågade budgetera med.  

Minskade kostnader, planhyror ………………………………… -950   (- 383) 
Ändrade taxa för ungdomsverksamheten under pandemin.

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

Minskade intäkter, Unibet Hemmaklubben …………………………… 1 700 (1 150)
Bidraget från Unibet kampanj ” Hemmaklubben”.

Ökade kostnader, logi  …………………………………………………………  0 (419)
En tredjedel av verksamheten genomfördes ej på grund av Corona 

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital  
på 43 246 tkr. Med årets resultat på 3 550 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare.  

Peter Kleve 
Föreningschef 

Ekonomi HIF FF

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2021    
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Flickakademin
Flickakademin ger allt större utväxling. Under året har inte mindre än 14 spelare 
från Hammarbys akademier varit kallade till landslagsläger. 
Många spelare från akademin har under 
året tränat såväl regelbundet som spo-
radiskt med klubbens nyblivna Dam– 
allsvenska lag. Mercy Sabuni Söderling 
deltog i damlagets Svenska cupen-
match mot Sätra SK på hösten.

F11
Det nystartade akademilaget för spelare 
födda 2011 har utvecklats enormt på kort tid 
tillsammans. Höjdpunkten under året var 
kanske tredagarslägret på Bosön som byggde 
sammanhållning utöver gnuggandet av tek-
niska och taktiska kunskaper.  

F10 
Lagets höjdpunkter under året var seger i 
Oktoberpokalen samt lägret på Utö med trä-
ning, bad och övernattning. Spelarna upp-
skattade också damernas derby på Tele2 med 
publikrekordet. Laget gick marschen med 
supportrarna och sjöng tillsammans på läk-
taren.

F09  
Ett framgångsrikt år med meriterande segrar 
i cuper mot ett år äldre motståndare. Segrar 
ibland annat Drakcupen F08 och Rekarne 
Cup F08. Roligast var nog utlandsäventyret 
i Prag mot Tjeckiens, Slovakiens och Polens 
bästa lag som även den slutade med turne-
ringsseger.  

F08 
Året 2021 var för första gången som F08A på 
riktigt fick chansen testa sig mot starkt in-
ternationellt motstånd i spelformen 11 mot 
11. Höjdpunkterna var många med bland 
annat guld i Elite Crown Cup i Köpenhamn 
efter finalseger mot Nordsjälland, men abso-
luta höjdpunkten 2021 är utan tvivel segern 
över FC Barcelona i East Mallorca Cup. Ut-
maningarna med covid-19 till trots fortsatte 
gruppen av spelare att utvecklas starkt enligt 
sin IUP (individuella utvecklingsplan) tack 
vare en god träningsmiljö och de fina förut-
sättningarna som fanns på Kanalplan, med 
den unika kryddan och inspirationen att 
återkommande få kliva på ett träningspass 
direkt efter A-laget. 

F07
Laget tog stora kliv i sin individuella utveck-
ling och som kollektiv. Som jämförelse gjorde 
vi säsongen 2020 i S:t Erikscupen Div 1 40 
mål framåt och kom på sjätte plats medan vi 
säsongen 2021 gjorde 70 mål framåt och kom 
på fjärde plats. Två av lagets mest framstående 
spelare flyttades under året upp till F06. Med 
det i åtanke är det en fantastisk prestation av 
övriga spelare som kliver fram och gör en rik-
tigt fin säsong.  I Lötvallen Invitational mot 
Stockholms främsta lag förlorade laget med 
2-1 i finalen efter en bra prestation.

F06  
Ett framgångsrikt seriespel slutar med en an-
draplats i S:t Erikscupen Div 1. Under året 
tillbringade laget fem dagar i Göteborg med 
träning och match mot IFK Göteborg.

F17
Laget vann sin serie Mellersta Svealand obe-
segrade, fyra poäng före IF Brommapojkarna 
som senare vann SM. I slutspelsgruppen 
vann laget tre av fyra matcher men missade 
semifinalspel på sämre målskillnad. Otroligt 
imponerande med tanke på att de flesta spe-
larna var födda 2006 och alltså 15 år gamla.

F19
Laget slutade i mitten på Svenska Spel F19-
serien. Laget hade en tunn trupp och fick 
slita hårt på de få spelare man hade. Damla-
get har vid ett fåtal tillfällen matchat spelare 
i F19-serien.

Camper  
Ida Mbarka Skog har framgångsrikt drivit ett 
antal camper under året där klubbens damlags-
spelare många gånger var instruktörer tillsam-
mans med F19-spelare och akademitränare. 

Spelare i distriktslaget
F05: Cornelia Cernjul, Amanda Sundström, 
Julia Lindqvist, Julia Täfvander, Tindra Fäll-
ström Danelius, Margita Hellquist, Nicole 
Permansson.
F06: Bella Andersson, Nellie Anders-
son Markovic, Uma Hammarstrand, Julia 
Krantz, Isabelle Lindenskoug, Alva Ro-

senbom, Michelle Borg, Smilla Holmberg,  
Lykke Ihrfelt, Leia Jutterström, Sofia Svens-
son, Elli Tsilichristos, Maja Wangerheim, 
Gabriella Hjelte, Wilma Josefsson Hall, 
Ebba Lilja, Ida Gagnfors, Josefine Gualtieri 
Göras, Aida Manoti, Agnes Gabrielsson.
F07: Angelina Brimo, Carmen Cernjul, 
Emma Hedlund, Freja Östlund Tham, Isa-
belle Axelsson, Amanda Grahn, Thea Lindh. 

Landslagsuppdrag 
Många av våra spelare har varit kallade till 
landslagssamlingar under året. Tyvärr blev flera 
landskamper inställda på grund av covid-19.
F18/03: Ellen Wangerheim*, Matilda Vinberg*.
F17/04: Esme Faulds, Eden Lind, Mercy  
Sabuni Söderling.
F16/05: Amanda Sundström, Cornelia Cernjul.
F15/06: Bella Andersson*, Smilla Holm-
berg, Lykke Ihrfelt*, Elli Tsilichristos*, Maja 
Wangerheim, Nellie Andersson Markovic, 
Leia Jutterström.

Spelare markerade med * har spelat lands-
kamp. 

Ny ledning 2022
Efter säsongen 2021 tar Magnus Österberg 
över som akademichef efter Johan Lager som 
fokuserar på rollen som sportchef för damla-
get framöver. Pierre Fondin blir tränare för 
F19 och har även rollen som chefstränare 
när Ida Mbarka Skog nu lämnar efter två år 
i klubben.

Tränare i Akademilagen 2021: 
F11 Richard Thunström 
F10 Patrik Johansen & Ida Mbarka
F09 Marcus Rinwall
F08 Charlie Lidholm & Måns Ribrant 
F07 Richard Thunström & Patrik Johansen 
F06 Marcus Rinwall
F17 Arris Tsilichristos & David Permansson
F19 Michael Olsson & Hanna Lundqvist

 Ida Mbarka Skog  
Chefstränare

Johan Lager 
Sportchef
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Pojkakademin
Bästa akademiåret hittills
2021 var året då Hammarbys akademi-
verksamhet gick från fyrstjärnig certi-
fiering till maximala fem stjärnor. Den 
goda utvecklingen avspeglar sig också i 
ett stort antal landslagsuppdrag – både 
för Sverige och andra nationer – och 
den stora mängden spelare som tagit 
steget till elitfotbollen.

Några siffror från året:  

4 akademifostrade spelare har debuterat i A-
laget i år: Mayckel Lahdo, Jusef Erabi, Ben 
Engdahl och så förstås Williot Swedberg, 
vars debutår har varit oförglömligt. 2021 blev 
därmed pojkakademins framgångsrikaste år 
någonsin! En spelare per år till A-laget är en 
vedertagen målsättning bland akademier - så 
fyra är fantastiskt, och med grönvita mått 
den överlägset bästa siffran i mannaminne. 
Sedan Aimar Sher blev först ut av akademins 
00-talister att springa ut på Tele2 så har fak-
tiskt totalt hela sju spelare debuterat i A-laget 
i tävlingsmatcher. 

43 Hammarbyfostrade spelare, som varit 
i klubben i minst i ett år mellan 12-19 års 
ålder, spelar i dagsläget seniorelitfotboll i 
Allsvenskan eller Superettan (eller på mot-
svarande nivåer utomlands). 2017 var samma 
siffra 21 – en dubblering alltså, och en explo-
sionsartad utveckling! Nålsögat in till vårt 
grönvita A-lag på Tele2 är väldigt litet – men 
siffran 43 påvisar att ögat in till elitfotbollen 
är desto större, åtminstone om du utbildats i 
Hammarby.

12 spelare födda 2002-2004 har redan ”ut-
examinerats” och gått vidare från akademin 
till A-laget, HTFF i division 1 eller till ut-
ländska proffsklubbar och gemensamt för 
dessa är att de alla fortfarande har åldern 
inne för att spela i P19 Allsvenskan. Detta 
gör årets överlägsna serieseger i P19 All-
svenskan Norra än mer anmärkningsvärd! 
Seriesegern bärgades med hela fem matcher 
kvar att spela i och med 18 poängs marginal 
ner till tabelltvåan. I SM-finalen i december 

förlorade sedan laget mot IFK Göteborg i en 
match som avgjordes i förlängning. P19 har 
dessutom spelat i UEFA Youth League, där 
dock Glasgow Rangers blev för tuffa över ett 
dubbelmöte.

21+13 21 spelare har blivit uttagna till di-
verse landslagssamlingar i ålderskullarna 
2006-2002, detta trots ett coronaår då 
mycket ställts in. Dessutom ser kommande 
ålderskull osedvanligt stark ut, för utöver en 
handfull spelare i landslagets Future Team 
blev hela 13 Hammarbyspelare födda 2007 
uttagna till Stockholms distriktslags första 
samling. Denna siffra inkluderar faktiskt 
två spelare från HTFF, vilket är extra gläd-
jande. HTFF:s akademiverksamhet breddar 
klubbens talangsatsning och kommer över 
tid markant öka möjligheten att fostra elit-
fotbollsspelare. Apropå HTFF så utgör dess 
A-lag i division 1 fortsatt en unik och viktig 
övergång mellan akademin och A-laget.

5 stjärnor i SEF:s akademicertifiering blev 
det preliminära resultatet för 2021, vilket 
fastställdes i januari 2022. Fem är högsta 
möjliga vilket vi nu tilldelas för första gången 
någonsin. Detta – och all denna statistik som 
presenterats ovan – är utfallet av det systema-
tiska och långsiktiga arbete som gjorts under 
många år. Framtiden då? Givet det hårda och 
noggranna arbete som våra tränare och spe-
lare lägger ner dagligdags på Årsta känner jag 
mig övertygad om att framgångarna kommer 
fortsätta.

Landslagsinsatser under året 
Sevärda högerbacken Liam Mahachai Käll-
man och kraftfulla forwarden Jayson Ezeb 
var två av de elva spelare som utgjorde den 
första P06-startelvan. Kloka och vänsterfo-
tade Jonathan León Hägglund och yttern 
Oskar Moczarny var även de uttagna till 
landslagssamlingar i denna ålderskull och 
nyligen anslöt Oscar Steinke Brånby, som 
varit tongivande på innermittfältet i P06-
landslaget, till Hammarby Akademi från 
Boo FF.

I P05-kullen blev Gent Elezaj uttagen till 
landslaget. Även vänsterfotade och pass-
ningsskickliga mittbacken Jesper Lindahl 
samt hans försvarsskickliga mittbackskol-
lega Essayas Lwampindy Bofua var med på 
Sveriges landslagssamlingar i P05-kullen. 
Dessa spelar i U17 till vardags och under 
förra året flankerades de till vänster av Mat-
teo Perez Vinlöf, som nu är klar för Bayern 
Münchens U19, och som var tongivande i 
P05-landslaget. 
 
I samma ålderskull men i andra landslagsfär-
ger än den svenska var Tyson Afshari uttagen 
till det finska landslaget och Amer Barucija 
till det bosniska.
 
Skickliga innermittfältaren Marcus Raf-
ferty och den målfarlige Deniz Gül var med 
på P04:ornas landslagsläger och i samma 
ålderskull var en av U19:s mer tongivande 
spelare Markus Karlsson med och represen-
terade Sverige i ett antal matcher.
 
Williot Swedberg stod för den ovanliga be-
driften att representera ett äldre landslag 
än sin egen ålderskull då han spelade flera 
matcher med P03-landslaget, utöver P04. 
Där gjorde för övrigt även Jusef Erabi och 
Ben Engdahl matcher i den blågula tröjan.
 
Apropå A-lagsspelare fostrade i Akademin 
var naturligtvis även Oliver Dovin med i 
U21-landslaget och utöver alla dessa her-
rar har även de före detta Akademispelarna 
Aimar Sher och Emil Roback, som nyligen 
debuterade för Milans A-lag, representerat 
Sverige i U21 respektive P03-landslaget.
 
Till sommaren samlas P07-landslaget för 
första gången, återstår att se vilka som då får 
byta ut sina grönvita färger mot de blågula.
 

Jocke Rydberg
Akademichef Pojkakademin
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Hammarby Talangfotbollförening (HTFF) 
är en systerförening till Hammarby 
IF FF. Inom HTFF bedriver vi vår an-
dralagsverksamhet från P15 och upp-
åt. HTFF Akademin är en länk mellan 
utvecklingsblocket och Hammarbys 
akademier i de äldre pojkåldrarna. 
Hammarby IF FF:s idé med HTFF Aka-
demin är att ge fler spelare möjlighet 
att delta i attraktiva serier och att ge 
spelare möjlighet att spela på den nivå 
spelaren ligger på just för tillfället.

P19 spelade i P19 Allsvenskan Div 1 och kom 
på sjunde plats. Laget bestod mest av spelare 
födda 2003 som även kommer spela U19 All-
svenskan Div 1 nästa säsong (2022).

P17 spelade i P17 Allsvenskan Div 1 och de 
slutade på fjärde plats.  P17 kommer även de 

att spela P17 Allsvenskan Div 1 nästa säsong 
(2022).

P06 spelade kval till P16 nationell serie där de 
slutade på tredje plats och kvalificerade sig för 
nästa säsongs U16 nationell serie (2022).

P07 spelade S:t Erikscupen Div 1 där de sluta-
de som seriesegrare. P07 kommer nästa säsong 
(2022) att spela kval till P16 nationell serie.

Vi har under året tagit ut ett nytt HTFF-lag 
med pojkar födda 08 som kommer att spela i 
S:t Erikscupen Div 1.

HTFF har de två senaste åren fått fem spelare 
att ta plats i Hammarbys Akademi och vi har 
tagit emot nio spelare ifrån Hammarbys Aka-
demi till HTFF. Att spelarna går mellan lagen 
i båda riktningarna tyder på att vår idé med 

motivation och utveckling genom HTFF bör-
jar fungera. Till säsongen 2022 kommer vi att 
starta upp ytterligare fyra åldersgrupper, från 
pojkar födda 2009 till 2012. Med bättre och 
bättre resultat och att vi blir fler lag så känner 
jag mig mycket motiverad att fortsätta att ut-
veckla HTFF under 2022, och arbeta för att 
stärka samarbetet inom de olika delarna av 
Hammarby Fotboll. 

Siffror per åldersgrupp: 
86 spelare och 10 ledare
P19  22 spelare - 3 ledare
P17 24 spelare - 2 ledare
P06 22 spelare - 3 ledare 
P07 18 spelare - 3 ledare
        

Bo Wester 
HTFF Akademi

Hammarby Talang FF
Utveckling och motivation genom HTFF

I takt med att restriktionerna lyftes 
under 2021 så kunde även Ledaraka-
demin sakta återgå till ett nytt normal-
läge och hålla fler fysiska träffar. 

Ledarakademin är en ettårig utbildning som 
riktar sig till personer som vill grund- och vi-
dareutbilda sig till fotbollstränare. Utbildning-
ens huvudfokus ligger på en fördjupning inom 
området idrottspsykologi med inriktning mot 
en ledares individuella utveckling genom själv-
reflektion, och i synergi med lagets utveckling.
Den teoretiska utbildningen övas sedan på i 
praktiken, under handledning, via det obliga-
toriska deltagandet på Hammarbys plantskola 
”Plantis”. Utöver idrottspsykologin får delta-
garna även utbildning inom fotbollstekniska- 
och taktiska områden på såväl interna som 
externa utbildningar (förbundets utbildningar 
inom C- och B-diplom). Praktik är förlagd till 
en vardagskväll i veckan under vår och höst 
medan föreläsningar och utbildningar främst 
genomförs på helgförmiddagar.

I oktober 2021 utexaminerades årets delta-
gare från Ledarakademin, därmed passerades 
50-strecket för antalet ledare som genomgått 
Ledarakademin. Ett år där alla utbildningar, 
initialt, fick fortsätta hållas i digitalt format 
likt 2020. Men där utbildningen under årets 
andra hälft mer och mer kunde återgå till det 
nya normala och genomföra även de klassiska 
fysiska utbildningarna på plats på i Gula villan 
på Hammarby IP.

Utbildningen står under ständig utveckling 
och deltagarnas synpunkter på innehåll ligger 
till grunden för framtida planering och ut-
formning av utbildningsplanen. Den stora för-
ändringen blir att den tidigare kursansvarige, 
Andreas Jonsson, kommer lämna rollen i och 
med nya arbetsuppgifter och därmed kommer 
ungdomsblockets samtliga sportchefer ta över 
och vidareutveckla och förfina utbildningen yt-
terligare. Likt tidigare år så visar utvärderingen 
av utbildningen att den får genomgående starka 
betyg. Speciellt höga betyg får utbildningen för 

sin genomgående idrottspsykologiska kopp-
ling, med de specifika idrottspsykologiska ut-
bildningarna och hur den implementeras under 
praktisk övning. Detta upplägg är unikt i sitt 
slag och ger deltagarna en väldigt bra utbild-
ning.

De utexaminerade ledarna, såväl årets som tidi-
gare års deltagare, står nu i kontakt med Ham-
marbys Utvecklingsblock för vidare planering 
av deras involvering i föreningens ungdomslag. 
Samt hur de kan tänka vidare med utbildningar 
och i den mån de önskar, få hjälp med sin kar-
riärplanering på kort och lång sikt.

Andreas Jonsson
Ansvarig examinator för  

Hammarbys Ledarakademi

Ledarakademin
Över 50 ledare utexaminerade
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”Tack för denna säsong. Definitivt veck-
ans höjdpunkt för Frank… han kommer 
alltid hem glad med nya stories om nåt 
som hänt. Han uppskattar tränarna och 
er närvaro enormt… ni gör ett kanon-
jobb!”

Med risk för att vara lite tjatig så måste vi 
som vanligt börja med att informera om att 
Plantskolan slog anmälningsrekord även i år. 
Säsongen 2020 hade 300 spelare anmälda i 
åldern 8-13 år. 2021 har vi haft 390 plantor 
som med hjälp av våra ”trädgårdsmästare” 
blommat mer och mer för varje träningspass. 
Målvaktsträningen gör underverk med de 
”slipsar” som anmäler sig och är en av an-
ledningarna att vi fått lov att låta 13-åringar 
fortsätta på Plantskolan. Frågan från 12-åri-
ga målvakter ”vad ska vi göra nästa år?” han-
terades genom att lägga till ett år.

Efter de 18 träningspass som man erbjuds 
under vår och höst har spelare examinerats 
med en ryggsäck full av fotbollens verktyg att 
glädjas över och glänsa med i sina respektive 
ordinarie lagverksamheter. 

Kombinationen av välutbildade instruktörer 
från internt och externt håll har varit den 
starkaste sedan starten av Plantskolan för 
över tio år sedan. 

Ett axplock av trevliga synpunkter från 
Plantskolans brevinkast:
-Tack för ännu en grym Plantis-säsong, grab-
barna är riktigt nöjda att få en ordentlig trä-
ning i veckan där de får lära sig något...  

-Plantskolan, vilken underbar verksamhet, den 
bästa föreningen har att erbjuda.

-Stort tack för den här säsongen, Sam har varit 

så nöjd och kommer definitivt köra nästa säsong 
igen!

-Tack för en fin säsong, grymt jobbat! 

-Tack för engagemang, trollspön, magi, koor-
dinering, konflikthantering, omsorg, struktur, 
bravur och försyn av alla plantor och dess för-
äldrar. Hipp hipp hurra!!!

Det finns mer att hämta men det blir bara 
tjatigt, Plantskolan är helt enkelt en mycket 
omtyckt verksamhet. Spelare och de dedike-
rade instruktörerna som leder lärandet trivs 
tillsammans och det ger mer än ett gott re-
sultat.

Jeppe Sporre 
Ansvarig Plantskolan

Plantskolan
390 plantor som blommat
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Åldersgruppen 7-9 år är den andra fasen 
i utvecklingsblockets utbildning och 
syftar till att vidareutveckla verksam-
heterna från knattefotbollen (5-6 år) 
genom 5 mot 5-fotboll. Via Bajenligan 
för sjuårs-lagen samt inträde för åtta-
års-lagen i Stockholms Fotbollförbunds 
seriespel S:t Eriks-cupen förbereds 
verksamheterna för nästa fas.  

Verksamheten 2021 har totalt sett bestått av cir-
ka 900 spelare som utbildats och letts av drygt 
220 ideella föräldraledare. 2021 har fortsatt 
präglats av pandemin även om året närmat sig 
det ”normala” i jämförelse med året innan. Trots 
pandemi och vissa omställningar har verksam-
heten drivits på i bästa möjliga mån. Tack vare 
att restriktionerna släppt mer och mer, närmar 
vi oss ett normalläge igen. 

Under säsongen har ledorden glädje, utveckling 
och utbildning varit de centrala begreppen i Ut-
vecklingsblocket 7-9 år. Genom flertalet utbild-
ningar inom tränarskap och ledarskap, ledar-
verktyget Supercoach samt kvalitetssäkring via 
fältbesök av sportchef, har de ideella föräldrale-

darna kunnat utvecklas och således gett spelarna 
en kvalitativ fotbollsutbildning.
 
De centrala begreppen som nämnts tidigare ger 
ett ständigt driv för sportcheferna i Utvecklings-
blocket att vidareutveckla lagen och dess verk-
samheter. Utvecklingsblockets läroplan, som 
lanserades 2020 har börjat ta fäste ute i verk-
samheten utifrån implementeringsstrategin som 
sportcheferna tagit fram. Kvalitén har således 
höjts i verksamheten!

En förutsättning för att skapa en välutvecklad 
verksamhet med syfte att utbilda fotbollsspelare 
i Hammarby IF FF, ligger i att följa de riktlinjer 
som står beskrivna i Bajenmodellen och läropla-
nen. Genom att verksamheten präglas av lekfull 
träning kan ledarna vidareutveckla barnens fot-
bollskunskaper och stimulera deras intresse för 
fotboll. 

Trots annorlunda omständigheter har vi under 
säsongen arbetat vidare kring föreningens vär-
degrund för såväl spelare, ledare och föräldrar. 
Vi har också arbetat med att träningen ska 
präglas av att vidareutveckla spelarnas förmåga 

inom de grundläggande fotbollsmomenten som 
introduceras i tidigare faser av fotbollsutbild-
ningen. Under säsongen har vi erbjudit lagen 
två träningar utomhus i veckan. Spelare från 
åtta år och uppåt har även haft möjligheten att 
anmäla sig till föreningens ”Plantskola”. Under 
inomhussäsongen har lagen erbjudits en träning 
inomhus (7-9-årslagen) och en träning utomhus 
(nioårslagen). 

Matchspelet, likt träningarna, är ett utbild-
ningstillfälle där spelarna ska få möjlighet att 
vara uttrycksfulla och fortsätta öva på de fot-
bollsmoment som tränats under veckan. 

Avslutningsvis är en viktig del i arbetet som 
sportchef att kunna erbjuda plats i Hammarby 
IF FF för alla spelare som söker sig till fören-
ingen. Något som vi konstant strävar efter. 

Allt som inte är under utveckling är under av-
veckling! 

Viktor Catenacci
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
Glädje, utveckling och utbildning 

Hammarby IF FF:s knatteverksamhet har 
under 2021 innefattat cirka 800 5-6- 
åriga flickor & pojkar tillsammans med 
200 aktiva och ideellt arbetande ledare 
som i huvudsak kommer från föräldrale-
den. Ledarna har roller som tränare och 
administratörer.

2021 har återigen varit ett år där vi anpassat 
verksamhetens struktur efter pandemisituatio-
nen och de restriktioner vi haft i vårt land. Trots 
detta har vi kunnat genomföra det tionde året 
av ”Lek och Lär Fotboll” som är en del av vår 
utbildningsplan, Bajenmodellen. 

Hammarby IF FF har som avsikt att utveckla 
samtliga våra spelare både fotbollsmässigt och 
socialt. Vårt uppdrag är att ge varje enskild spe-
lare en bra fotbollsutbildning som ska vara både 
rolig och utvecklande, ”Lek och Lär Fotboll”. 
Uppdraget är också att vidareutveckla varje en-
skild ledare genom att ge dem kunskaper och er-
farenheter inom området. Detta görs bland an-
nat genom en stor mängd ledarutbildningar och 
andra träffar. Som regel genomför vi en intern 
ledarutbildning varje månad med undantag av 
juli och december. En stor del av utbildningen 
2021 har skett med digitala hjälpmedel.

Träningsverksamheten har vid utomhusperio-
den (april-oktober) varit belägen vid Hammarby 
IP, Eriksdalsskolans BP, Hammarbyhöjdens IP 
och Kärrtorps IP. Under inomhusperioden (no-
vember-mars) har den genomförts bland annat 
i Eriksdalsskolans, Gubbängsskolans, Hammar-
byskolan södras, Skarpnäcks Skola och Björkha-
gens skolas gymnastiksalar.

Vi har ett gemensamt träningsupplägg för samt-
liga knattelag där vi följer klubbens läroplan. 
Detta för att ge spelaren möjligheten att prova 
på de grundläggande fotbollsmomenten: driva - 
finta – dribbla, vändningar och tillslag - skott. 
Vi arbetar med träningsverktyget Supercoach.

Med tanke på pandemin och vår anpassning 
till den så startade 5-årsverksamheten för barn 
födda 2016 i maj istället för som sedvanligt i 
april. Det infann sig en stor längtan från april 
till att starten kunde äga rum i mitten av maj. 
När vi väl kom igång så gjordes det med bravur. 
Det har varit en mycket engagerande verksam-
het med nyfikna ledare.

Bajenligans elfte säsong genomfördes med hän-
syn till de aktuella restriktionerna gällande pan-
demin. Bajenligans syfte är att skapa gemenskap 

och positiv anda under fotbollsmässiga former. 
Nu tar vi sikte på Bajenligans tolfte säsong som 
genomförs under 2022.

Målsättning för fotbollsutbildningen är att när 
spelaren är 6 år skall denne genom vår verksam-
het ha färdigheter för en god bollkontroll med 
båda fötterna. Spelaren ska också haft möjlighe-
ten att lära in de grundläggande fotbollsmomen-
ten från våra teman.

Sammanfattningsvis bygger vi vidare och ut-
vecklar verksamheten, som är öppen för alla som 
vill vara med och lära sig fotboll under ledning 
av våra engagerade och duktiga ledare.

Den 1 november utökade vi LEK och LÄR 
FOTBOLLENS organisation i och med att 
Sanna Fix tillkom som assisterande sportchef. 
Ett tillskott som gör att vi kommer kunna stötta 
och kvalitetssäkra verksamheten än mer.

Under året har vi tagit emot uppemot 500 nya 
flickor och pojkar inom knattefotbollen. Led-
orden i verksamheten är: KUL och UTVECK-
LANDE. 

 Daniel Engström 
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Utvecklingsblocket 5-6 år
Här läggs grunden för spelar-, ledar- och föräldrautbildningen

Hammarby IF FF:s knatteverksam-
het har under 2021 innefattat 
flick- och pojkfotboll för 5- och 
6-åringar. I knatteverksamheten 
deltar cirka 800 barn tillsammans 
med 200 aktiva och ideellt arbe-
tande ledare som i huvudsak kom-
mer från föräldraleden. Ledarna 
har roller som tränare och admi-
nistratörer.
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I utvecklingsblocket 10-12 år konsta-
terar vi att det varit en tuff försäsong i 
skuggan av pandemin men att vi tagit 
oss ur skuggan, blivit passningsbara och 
som vanligt en spelförande förening!

Under denna säsong har cirka 850 spelare upp-
delade på 49 lag inom åldersspannet 10-12 år, 
varav sju flicklag, representerat Hammarby Ut-
vecklingsblock i 7 mot 7-fotbollen.  Över 200 
ledare och administratörer från föräldraled har 
gjort detta möjligt genom att leda lärandet samt 
fixa och trixa med logistiska göromål, mäktigt!
På vågorna efter den värsta pandemistormen 

har våra lag som spelat 7 mot 7 surfat sig upp 
på en väldigt hög nivå i Stockholmsfotbollen 
denna säsong. Nya spelformer har satt sig, både 
spelare och ledare har sett möjligheterna och 
greppat dem. Pauser mellan de tre spelperio-
derna under matchspel i S:t Erikscupen har an-
vänts till att ge spelare feedback, direktiv från 
ledare under spelets gång har minskat, det har 
varit lugn och ro med fokus på barns utveck-
ling som individer och fotbollsspelare. 

För lag som kanske haft det lite svårt med att 
hitta passande nivå att spela matcher på för alla 
lagets spelare, så har det funnits många exem-

pel på ledarskap ut över det vanliga hos våra 
ideellt arbetande ledare som hittar samarbeten 
för barnens bästa.

Siffror per åldersgrupp 
Årskull 2011 - 20 lag varav fyra lag med flickor
Årskull 2010 - 16 lag varav ett lag med flickor
Årskull 2009 -  13 lag varav två lag med flickor

Jeppe Sporre                                                                                                                                           
          Sportchef UTV verksamheten 10-12 år

Utvecklingsblocket 10-12 år
Ur skuggan klev en spelförande förening

Utvecklingsblocket 13-19 år har under 
2021 ökat med 120 spelare. Framförallt 
kommer ökningen från årskull 2008 på 
pojksidan som kom in med 11 lag inför 
säsongen 2021. Men roligt också att vi 
i årskull 2006 på flicksidan startat ett 
nybörjarlag bestående av 15 spelare och 
många fler som är intresserade att börja 
i detta lag.  

Föreningen har byggt vidare på samarbeten 
mellan lagen och årskullarna, framförallt märks 
detta på flicksidan där lagen har ett tätt samar-
bete och lånar spelare av varandra. Vi har även 
för första gången haft ett HeforShe-lag anmält i 
11 mot 11-spelet.

I årskullarna P07 och P06 har det bedrivits 
Samverkansträning, som är en stimulans för 
mer ambitiösa spelare i årskullarna, men där 
de är fortsatt kvar i sin ordinarie verksamhet. 
Samverkansträning har även bedrivits i årskul-
larna F07 och F06 där ett tjugotal tjejer åter-
kommande har varit med på dessa träningar. 
Samverkansträningen för årskull 2008 har 
även varit en uttagningsprocess för HTFF-
Akademin där 14 spelare och 2 målvakter har 
erbjudits plats.

Spelarna i Hammarbys utvecklingsblock ligger 
långt framme fotbollsmässigt. Det märks tydligt 
när man är ute och kollar på matcherna. Den 
läroplan som vi påbörjade 2018 är och som nu 

är sjösatt är ett bra verktyg i verksamheten. Det 
ska bli intressant att följa hur lagen använder verk-
tyget.

En målsättning vi har i utvecklingsblocket 13-
19 år är att få upp fler lag i  åldrarna 17-19 år och 
det är något jag jobbar hårt med.

Futsal är en sport som växer, inte minst då 
vårt herrlag vinner SM-guld. Vi har i de flesta 
åldersgrupper anmälda lag till futsalserien i 
Stockholm. Utvecklingsblocket har även spelare 
som spelar i de nystartade U17- och U19-lagen i 
Hammarby Futsal.

Kai Gissberg
Sportchef Utvecklingsblocket P13-P19

Utvecklingsblocket 13-19 år
120 fler spelare under året

Utvecklingsblockets sportchefer
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Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på de fyra skolor 
där Hammarby bedriver fotbollsverksamhet. Varje år får 300 
spelare extra fotbollsträning på skoltid genom våra skol-
samarbeten.     

Ungefär 200 spelare som under året fått träna fotboll på något av våra 
NIU-godkända gymnasier (nationell idrottsutbildning): Midsom-
markransen Gymnasium, Fredrika Bremergymnasierna och Huddinge 
Gymnasium. De allra flesta av Hammarbys egna akademispelare som 
nått gymnasieålder går på gymnasiet i Midsommarkransen. De håller till 
på Årsta IP och har under året haft Hammarbys akademitränare Gustav 
Scheutz, Fredrik Samuelsson, Martin Andersson samt Charbel Selwan 
som instruktörer. 

Bo Wester, akademichef HTFF-akademin har tillsammans med akade-
mitränarna Ida Mbarka Skog och Loke Grahn tränat spelarna som går 
på Huddingegymnasiet. Och på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge 
är det akademitränarna Patrik Gerrbrand, Jonas Holtbäck och Andrew 
Sykes som stått för fotbollsutbildningen. 

På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med Gubbängsskolan, på skolan 
finns fotbollsklasser i årskurs 7-9. Eleverna har tränat fotboll på skoltid 
två gånger i veckan under ledning av flickakademitränaren Charlie Lid-
holm och HTFF:s akademichef Mathias Rosengård.  

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby Skolsamarbeten
Fotbollsverksamhet på fyra skolor i söderort  

När pandemin slog till och lamslog samhället påverkade 
det självklart Samhällsmatchens verksamhet och våra för-
utsättningar. Vi lyckades dock under 2020 ställa om på ett 
framgångsrikt sätt och anpassa vår verksamhet utifrån de 
nya tekniska möjligheterna som fanns tillgängliga. Skolbe-
söken och arbetsmässorna blev digitala och vi lyckades 
genomföra bland annat Klasskampen och Blåljusmatchen, 
dock i mindre skala, vilket var glädjande. 

Under 2021 har samhället lärt sig leva med viruset och dess konsekvenser 
och ett nytt normalläge har infunnit sig. Samhällsmatchens vision är att 
vara bryggan mellan människan, fotbollen och samhället. Att vara refe-
renspunkten som samlar människor och ger dem ett sammanhang där 
de vill verka och känner sig sedda och hörda. Vi utgår från söderort då vi 
som klubb har vår historia och arv här. Det är i södra Stockholm vi kan 
göra mest samhällsnytta. Vi vill skapa ett mer inkluderande samhälle för 
barn och ungdomar. 

Vi har under året fortsatt haft en positiv utveckling när det kommer 
till våra olika initiativ. Vårt sysselsättningsfokus har resulterat i att 296 
individer hittat en arbetsplats de kan kalla hem sedan starten 2018. I 
början av året lanserade vi vår digitala arbetsförmedling Jobbmatchen. I 
en osäker tid identifierade vi det ökade behovet av en aktör som kan vara 
med och bidra till att flera människor hamnar i sysselsättning. Det var 
även ett sätt för oss att förlänga livslängden på våra arbetsmässor. När vi 
nu summerar året kan vi se att vårt arbete med Jobbmatchen resulterat i 
att 84 personer fått ett jobb att gå till. Vi tror att vi bara skrapat på ytan 
när det kommer till potentialen i detta arbete.  

Ett större grepp har även tagits när det kommer till vårt hälsofokus och 
då främst vår spontanfotbollsverksamhet. Vi har i år lyckats växla upp 
ytterligare och bedriver idag spontanfotbollskvällar på totalt 11 orter i 
söderort. Varje fredags- och lördagskväll besöker vi, tillsammans med 
diverse lokala aktörer, ungdomarna i Bagarmossen, Bredäng, Dalen, 
Fisksätra, Fruängen, Skarpnäck, Sköndal, Vårby Gård, Årsta, Älvsjö och 
Östberga. För att kunna hänga med i den utvecklingen och för att bi-
behålla den lokala kopplingen till respektive ort valde vi att under året 
lansera ett nytt koncept. Sportchefer tillsättes på flera av dessa orter och 
syftet var dels att fortsätta göra det vi gör med mer kvalitet, dels stärka 
den lokala kopplingen, samt vara den plattform vi ämnar att vara. Att bli 
platsen där människor får växa och där vi får växa tillsammans med dem. 
Sportcheferna skiljer sig mycket när det kommer till bakgrund vilket är 
ett medvetet val från vår sida. Vi vill att de ska lära sig av varandra och då 
är olikheter en viktig ingrediens i det.   

För att kunna göra mer i vårt upptagningsområde behöver vi bli flera. 
Därför är det extra glädjande att vi även växt på partnersidan. Under 
året har vi fått med oss nya vänner i form av Swedbank, Huski Chocolate 
och Arcus. Sedan tidigare har vi även krokat arm med Stena Fastigheter, 
Bosphorus Matkluster, BST, Stockholm Live och Södra Teatern. 

Avslutningsvis kan jag säga att framtiden ser ljus ut för Samhällsmatchen 
och vårt arbete. Vi är övertygade att om vi fortsätter arbeta strukturerat 
och organiserat så kommer Samhällsmatchen under de närmaste åren 
kunna fortsätta växa och nå ut till ännu fler i söderort. 

Abel Abraham
CSR-ansvarig Hammarby Fotboll

Samhällsmatchen
Få klubbar betyder så mycket för så många människor. 
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Hammarby Fotboll AB
Ett år som hade det mesta
2021 var ett omtumlande år med höga toppar och 
några lägre dalar. Vi vann Svenska cupen för första 
gången, tog Damallsvenskan med storm, spelade i Eu-
ropa för andra året i rad, vi krossade publikrekord, kom 
5:a i Allsvenskan för herrar och 7:a i Damallsvenskan, 
bytte vd en gång och herrtränare två gånger. Och top-
pade med ett mycket starkt ekonomiskt resultat.
 
Hammarby Fotboll AB är i enlighet med Svenska Fotbollsför-
bundets stadgar ett så kallat idrotts-aktiebolag. Detta innebär att 
en majoritet av rösterna i bolaget måste ägas av den ideella fören-
ingen Hammarby IF Fotbollförening, vilken är medlem i Svenska 
Fotbollförbundet. Per 2021-12-31 äger Hammarby IF Fotbollför-
ening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby 
Fotboll AB. Resterande röster/kapital ägs av Anschutz Entertain-
ment Group Sweden AB samt fyra övriga mindre investerare. Bo-
laget har sitt säte i Stockholm.
 
I det följande redovisar Hammarby Fotboll AB sitt nittonde rä-
kenskapsår, vilket omfattar perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 
Bolagets verksamhet har under räkenskapsåret omfattat ett A-lag 
i Allsvenskan för herrar samt ett A-lag i Damallsvenskan. Denna 
verksamhet definieras som elitverksamheten inom Hammarby 
Fotboll.

Det sportsliga utfallet för herrarna blev en efterlängtad titel i och 
med segern i Svenska cupen samt en 5:e plats i Herrallsvenskan. 
Därmed deltog vi i Europaspelet för andra året i rad där laget tog 
sig hela vägen till avgörande play-offmatcher mot FC Basel. Da-
merna gjorde även de en bra prestation i återkomsten till Damall-

svenskan med en stabil 7:e plats. En av damernas höjdpunkter var 
den 10 oktober 2021 då ett nytt publikrekord i Damallsvenskan 
blev verklighet. Nya rekordet lyder 18 537 åskådare. Det skedde 
på Tele2 Arena i hemmaderbyt mot AIK, en match som dessutom 
slutade med övertygande 4-1-seger. 

Under pandemins andra år blev vi initialt återigen tvungna att 
spela inför tomma läktare. Från sensommaren genomfördes vissa 
lättnader i samhället och därefter spelades merparten av match-
erna med publikrestriktioner. Tyvärr sammanföll detta med 
Svenska cupens avgörande matcher, vårt deltagande i Uefa Eu-
ropa Conference League samt damernas återkomst till Damall-
svenskan. 

Tack vare våra supportrars och sponsorers lojalitet och stöd, stat-
liga kompensationer, spelartransfers, ersättningar från Europa-
spelet samt en stor kostnadsmedvetenhet blev 2021 ett av Ham-
marby Fotboll AB:s starkaste ekonomiska år någonsin. Vilket 
möjliggör stärkt eget kapital och framåt en återinvestering i vår 
kärnverksamhet. Intäkterna uppgick till 200 722 tkr under 2021, 
och kostnaderna uppgick till 174 063 tkr. För första gången i 
Hammarby Fotboll AB:s historia omsatte vi över 200 MSEK. 
 
Hammarby Fotboll AB redovisar följaktligen ett positivt resultat 
före skatt på 26 552 tkr, resultatet efter skatt uppgår till 16 215 
tkr. Det egna kapitalet i Hammarby Fotboll AB uppgår vid årets 
slut nu till 35 228 tkr.

Richard von Yxkull
VD Hammarby Fotboll AB 
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SLO-funktionen
2021 – Publikens återkomst
När detta år nu summeras kan vi blicka 
tillbaka på fulla läktare, cupguld och 
nytt allsvenskt publikrekord för vårt 
damlag. 2021 har även kantats av så-
väl covid-pass och polismyndighetens 
fortsatta arbete med den så kallade 
”villkorstrappan”. SLO-funktionen har 
breddats för att följa publikutveckling-
en på damsidan, Sofia Malm har an-
ställts på deltid som matchdags-SLO.

Stort fokus har i år legat på publikens åter-
komst, och allt vad det inneburit gällande 
service och säkerhet innan, på och efter 
match. Då delar av säsongen spelades med 
reducerad publik blev ändå startsträckan 
lite längre. Dubbla hemmaderbyn mot AIK 
blev startskottet på full publikkapacitet, där 
damderbyt slog nytt publikrekord för svensk 
klubblagsfotboll.

Service
Förra årets planer (2020) att implementera in 
sju nya matchdags-SLO:er mynnade i år ut 

i att Sofia Malm (Fia) anställdes på deltid. 
Hon har utbildats internt men har även fått 
gå SEF:s SLO-utbildning. Tanken till nästa 
säsong ar att lägga mer tid och fokus på att 
följa publikutvecklingen på Hammarbys 
matcher i Damallsvenskan, där SLO ska vara 
på plats på alla matcher hemma som borta.
Där kommer Fia vara ett bra tillskott.

Vidare har SLO-funktionen under 2021 haft 
en betydelsefull roll vid publikens återkomst 
till läktarna när det gäller service och dialog.
 
Dialog 
Bristen på naturliga mötesplatser under 2020 
har 2021 bytts till att äntligen kunna mötas 
fysiskt på arenan eller i mötesrum på kon-
toret. Dialogen mellan klubb och support-
rar har fungerat igen, men behöver bli ännu 
bättre. Detta kommer vara ett av fokusom-
rådena för Hammarby Fotboll i framtiden. 
Fortsatt frostig dialog mellan klubbar och 
polis gör det svårt utveckla dialogen mellan 
supportrar och myndigheten. Där har svensk 

fotboll mycket att jobba med. Vi inom SLO-
funktionen anser att god dialog mellan par-
terna är en förutsättning för att vi ska kunna 
komma vidare i arbetet med att ha trygga 
och säkra arrangemang.

Samverkan
Samarbetet med Stockholms Ungdomstjänst 
och Frivården har återupptagits. Mottagande 
av ungdomar som avtjänat ung¬domstjänst, 
och äldre som genomfört sam¬hällstjänst 
där syftet med arbetet är att bryta destruk-
tiva mönster och öka förståelsen för klubbens 
arbete kommer att vara en viktig del av vårt 
arbete framåt.

Struktur
Jonas Myrstedt är fortsatt huvud-SLO med 
Oscar Hultberg och Sofia Malm som match-
dags-SLO:er. Stefan Amrén och Alexander 
Magnuson vid behov. 

Jonas Myrstedt
        SLO (Supporter Liaison Officer)  

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN
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Herrlaget
Ett år av blandade känslor

2021 blev ett händelserikt år på herr-
sidan. Ett pandemihärjat Hammarby 
gick urstarkt genom Svenska cupen 
där det blev finalseger och första titeln 
på 20 år. Bajen uppträdde desto ojäm-
nare i Allsvenskan, och såg sig nödgat 
till en förändring på tränarsidan strax 
efter cuptiteln. Den slog sportsligt 
sett väl ut med ett Conference League-
spel där HIF var en straffläggning ifrån 
gruppspel. Och en höst där de grönvita 
var poängbäst i Allsvenskan, när pu-
bliken äntligen återvände till arenan. 
Men man ändå nöja sig med slutlig 
femteplacering. Och därefter sprack 
samarbetet med den nye tränaren av 
andra skäl.

3 februari, HIF-Akropolis 3-3 I årets första för-
säsongsmatch stod Akropolis för motståndet 
och Hammarby mönstrade två olika elvor. 
Superettan-spöket Andrew Stadler gav Järva-
klubben ledningen två gånger om, men tack 
vare mål av Jusef Erabi, Astrit Selmani (i för-
sta matchen för Bajen) och Vladimir Rodić 
vände de grönvita på steken. Man fick ändå 
nöja sig med 3-3 efter ett sent bortamål. 
Matchen blev Alexander Kačaniklićs sista för 
klubben innan flytten till Hajduk Split.

7 februari, HIF-Brage 2-1 Även i nästa sparring 
mot Superettan-motstånd hamnade Bajen i 
underläge. Williot Swedberg gjorde här sitt 
första A-lagsframträdande, men det var två 
andra tonåringar som genom sina första mål 
på Tele2 Arena såg till att Hammarby gick 
segrande ur striden – Loué Bayere Junior och 
Mayckel Lahdo.

11 februari, HIF-Norrköping 1-1 Nio dagar inn-
an tävlingssäsongens början drogs nivån på 
försäsongsmotstånd upp. Akinkunmi Amoo 
gjorde 1-1 minuten efter östgötarnas 0-1-
mål, men trots en uppsjö av grönvita chanser 
blev andra halvlek sedan mållös.

20 februari, HIF-AFC Eskilstuna 4-1 Jeppe 
Andersen och Selmani nätade i matchinled-
ningen och därmed var cupmatchen avgjord. 
Abbe Khalilis och Mads Fengers mål gav 
tremålsseger, en bra marginal inför fortsätt-
ningen.

28 februari, Oskarshamn-HIF 0-3 Ett tidigt 
självmål gav arbetsro i Småland, där Amoo 
visade nickspänst och Vladimir Rodić på-
passlighet när de med sina mål i andra halv-
lek ordnade ett fint utgångsläge inför grupp-
finalen. 3-0, där Oliver Dovin höll nollan, 

räckte precis för att hålla AIK bakom sig ifall 
det avslutande mötet skulle sluta oavgjort.

7 mars, HIF-AIK 3-2 Så blev det nu inte – trots 
smittspridning i Hammarbys trupp in-
för matchen stod laget pall och gick rentav 
segrande ur länsderbyt. Amoo fick på en 
pärla till ledningsmål och firade med Mikael 
Hjelmberg uppe på de annars tomma läktar-
na. AIK utjämnade tidigt i andra, men Rodić 
svarade för ett av de läckraste derbyavsluten 
vi sett, då han efter tiotalet sekunder på pla-
nen gav Bajen ledningen åter med en yttersi-
da. Gustav Ludwigson avgjorde definitivt för 
ett sista halvtimmen decimerat HIF då han 
fastställde 3-2-segersiffrorna i en omställning 
– och nu väntade kvartsfinal.

1 april, HIF-Trelleborgs FF 3-2 Och kvarten, 
uppskjuten på grund av ytterligare smit-
tohärjningar i Bajen, blev alltså ännu en 
3-2-holmgång. Efter att Andersen hållit sig 
framme och ordnat tidig grönvit ledning såg 
1-0-målet ut att bli matchens enda – men 
skåningarna kunde utjämna från straffpunk-
ten i 88:e. Ludwigson och debuterande Da-
vid Accam såg till att ett slitet Hammarby 
gick ifrån i förlängningen, där man med rätt 
stor möda kunde hålla undan och säkra se-

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN
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mifinalplatsen. Imad Khalilis inhopp här 
blev hans sista matchframträdande innan 
klivet till ledarstaben. 

4 april, Djurgården-HIF 0-1 Bara tre dagar ef-
ter 120-minuterskvarten mot TFF väntade 
Djurgården i ett derbymöte om finalplat-
sen. Hammarby lyckades på något sätt gå 
till pausvila i 1-0-ledning – DIF hade fyra 
ramträffar i första halvlek men det var Aziz 
Ouattara Mohammed som, i sitt första derby, 
hittade nätmaskorna då han styrde in Lud-
wigsons halvträff med mellangärdet. I andra 
var det desto mer rättvist att Bajen red ut 
stormen. Nu stod bara en enda match mel-
lan HIF och klubbens andra titel – men först 
skulle Allsvenskan rulla igång.

10 april, Malmö FF-HIF 3-2 Väl i seriespel var 
det tuffast möjliga premiär som väntade – 
Bajen har svårt i Malmö. Men den här för-
lusten sved rejält, då MFF avgjorde i 90:e. 
Ludwigsons nick och Abbe Khalilis frispark 
betydde ledning respektive kvittering inför 
andra halvlek, och 2-2 såg ut att stå sig. I 
slutminuten kom alltså käftsmällen.

17 april, HIF-Mjällby 2-0 Hemmapremiären 
var ju i dessa tider inget av det en hemma-
premiär ska vara – förutom att Bajen tog tre 
poäng. Åtta åskådare fick se David Ousted 
göra flertalet bra räddningar, och med sista 
sparken i första halvlek skarvade Amoo dit 
1-0. Hammarby lyckades freda sig bakåt, och 
framåt betydde Ludwigsons 2-0 med kvarten 
kvar att två av två avslut mot mål gått i nät.

25 april, AIK-HIF 2-0 ”Gnaget” fick revansch 
för cupförlusten – Hammarby fick erfara att 
solnaiterna är svåra att tas med då de gör 
första målet. Bajen hittade aldrig nycklarna 
i kvitteringsjakten och istället kunde AIK 
utöka i andra halvlek.

1 maj, HIF-Häcken 1-1 Det fortsatte att gå 
knackigt i Allsvenskan. I den andra serie-
matchen på hemmaplan hade Bajen det – 
och den stundande cupfinalen – gemensamt 
med gästerna från Hisingen. 0-1 kom tidigt 
i första, Abbe Khalilis 1-1 tidigt i andra och 
siffrorna stod sig. 

8 maj, HIF-Sirius 3-2 Gästerna från Uppsala 
var obesegrade i Allsvenskan inför matchen, 
men borde ha slagits tillbaka med betydligt 
mer än uddamålet. Abbe Khalili och Jeppe 
Andersen – dansken i seriematch 100 för 
klubben – hittade båda rätt efter snabba in-
kast i början av respektive halvlek, medan 
Akinkunmi Amoo svarade för 3-1-målet.

12 maj, Varberg-HIF 1-3 Släkten spökade i 
Halland när ex-Hammarbyspelaren Albin 
Mörfelt spelades fram av ex-Hammarbyspe-
laren Jean Carlos de Brito, till hemmalagets 

ledningsmål. Men efter paus kom vändning-
en – på Darijan Bojanics hörnor kunde Aziz 
Mohammed Ouattara och Mads Fenger göra 
1-1 och 1-2, innan Ludwigsons avslut för sä-
kerhets skull hjälptes över linjen av Amoo på 
tilläggstid.

16 maj, HIF-Djurgården 2-2 Astrit Selmani 
vinkades av för offside på egen planhalva i 
första halvlek, men fick äntligen dit sitt för-
sta allsvenska mål för klubben i andra. Det 
betydde 2-2 med lite drygt kvarten kvar att 
spela – och räddad poäng genom Bajens an-
dra derbykvittering för dagen. Den första 
hade Ludwigson svarat för, kuriöst nog i 48:e 
minuten efter att DIF gjort 0-1 i 49:e; just 
innan och efter paus alltså. Hammarby var 
närmast segern mot slutet, vilket hade be-
hövts för att skapa kontakt med serieledaren 
från Öfre.

23 maj, Kalmar FF-HIF 2-1 Dåligt genrep 
ger bra premiär, sägs det. Dessvärre var ju 
matchen innan cupfinalen i allra högsta grad 
av tävlingskaraktär, och kanske var det på 
Guldfågeln Arena som Stefan Billborns trä-
naröde beseglades. Ludwigson gav visserligen 
Hammarby ledningen, men just innan paus 
utjämnade KFF, och andra halvlek kan bara 
beskrivas som en spelmässig kollaps även om 
smålänningarna endast vann med uddamålet.

30 maj, HIF-Häcken 5-4 e. str. En sista urladd-
ning behövdes innan sommaruppehållet. 
Bajen hade, efter en cupresa som börjat på 
Gotland föregående höst och övertygat be-
tydligt mer än den allsvenska våren, chan-
sen att erövra sin andra herrtitel någonsin. 
Truppen fick en glödande avresa från Årsta 
och en föraning av vad en seger skulle kunna 
betyda, och höjde sig också ett gäng nivåer 
jämfört med föregående match. Efter ännu 
en 120-minutersdrabbning var ställningen 
0-0 – och efter David Ousteds räddning i 
straffavgörandet kunde Selmani säkra cupti-
teln. Han gjorde inget misstag och firandet 
i Bajenland fortgick för somliga både dagar 
och veckor efter att kapten Andersen höjt 
bucklan. Detta skulle bli Stefan Billborns 
sista match som Hammarbytränare. Ett vär-
digt avslut på hans tränarsejour i klubben.

22 juni, HIF-Österlen 1-0 Under uppehållet 
laddade Hammarby i Småland där Österlen, 
bottenlag i Ettan Södra, sånär höll undan 
till mållöst på Lessebo IP. Men på tilläggstid 
kunde Loué Bayere Junior säkra segern i nye 
tränaren Milos Milojevics första matchupp-
gift.

27 juni, HIF-Sirius 3-1 Till sommaruppehål-
lets andra träningsmatch kunde 500 åskå-
dare äntligen välkomnas till Tele2 Arena. 
Tre mål genom Amoo, Abbe Khalili samt ett 
självmål kom inom elva minuter framemot 

paus medan gästerna reducerade efter vilan. 
Tvåmålsseger blev det även i ett mer U21-be-
tonat returmöte i Uppsala dagen därpå, med 
HTFF-backen Womene Miekam och Williot 
Swedberg som målgörare.

4 juli, HIF-Halmstad 1-1 Återstarten i Allsvens-
kan, med 7 112 på läktarna, såg ut att gå mot 
en knapp men skön 1-0-seger då Accam gjor-
de sitt första mål i serien efter sju års bortava-
ro. 1-0 med 20 minuter kvar både föregicks 
och följdes av fler grönvita chanser – men i 
92:a kom kallduschen när HBK gjorde 1-1.

11 juli, HIF-Degerfors 5-1 Helgen därpå vän-
tade ytterligare ett hemmamöte med en ny-
komling och den här gången gick saker och 
ting som de skulle. Bojanics frispark innebar 
1-0 i slutet av första halvlek, och det hjälpte 
inte värmlänningarna att man hann med en 
utjämning innan paus. Amoo ordnade 2-1 
strax efter vilan, och under slutkvarten loss-
nade det rejält. Först skickade debuterande 
Williot Swedberg in 3-1 just efter att han 
bytts in, och sedan kunde såväl Andersen 
som Ludwigson hitta rätt på tilläggstid – den 
senare efter förarbete från just 17-årige Wil-
liot. Abdul-Halik Hudus inhopp blev sista 
framträdandet innan övergången till Lyngby.

18 juli, Örebro-HIF 0-2 Hammarby saknade 
ett par pjäser inför bortamötet med tabell-
jumbon ÖSK – men fick en pangstart då Ac-
cam spelade fram Selmani till ledningsmålet 
efter blott 27 sekunder. Mohanad Jeahze, 
som legat bakom många av lagkamraternas 
mål under året, fick själv utdelning då han 
fastställde slutsiffrorna i mitten av andra 
halvlek. Nu väntade ett Conference League-
kval där Bajen lottats mot slovenska Maribor. 

22 juli, HIF-Maribor 3-1 De slovenska gästerna 
tog sig till mötet med Hammarby efter att 
ha slagit ut armeniska FC Urartu, och dub-
belmötet kändes öppet på förhand. Efter 0-0 
i paus var det Bajen som kopplade greppet i 
början av andra – Astrit Selmani gjorde 1-0 
och 2-1. Och i slutskedet även 3-1 på straff – 
anfallaren blev därmed historisk som den nya 
turneringens första hattrickskytt.

25 juli, HIF-Norrköping 2-1 Innan UECL-
returen nere i alperna väntade ”Peking” på 
hemmaplan, och Bjørn Paulsens emotsedda 
återkomst till Bajenland blev precis vad han 
och de 8 396 på läktarna hoppats på. Efter 
tidig bortaledning vände Hammarby – kvit-
tering av Ludwigson och en sen halvvolley i 
nät från Paulsen.

29 juli, Maribor-HIF 0-1 David Accam slog till 
redan i femte minuten – med sitt viktigaste 
mål under sejouren i klubben, efter ett ryck 
ifrån bevakningen. Oliver Dovin och defen-
siven höll sedan tätt trots ett antal bud på 
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hemmakvittering, och Hammarby tog sig 
således vidare till nästa omgång. Där vän-
tade återigen Balkanmotstånd, då serbiska 
Čukarički slog ut azeriska Sumqayit.

1 augusti, Östersunds FK-HIF 1-1 Hammarby 
roterade manskapet då en resa till Jämtland 
stod på programmet mellan Slovenien och 
Serbien; Swedberg och Axel Sjöberg gjorde 
sina startdebuter i Allsvenskan. Man orkade 
dock inte ordna mer än en poäng, vilken Sel-
mani fixade genom sin kvittering mitt i an-
dra halvlek. 

5 augusti, Cukarički-HIF 3-1 Bajen straffades 
hårt av det unga Belgrad-lagets omställning-
ar i bortamötet. Ludwigson svarade visserli-
gen snabbt på Čukaričkis första ledningsmål, 
men det kom ett till innan paus och alltså 
även en utökning, tidigt i andra halvlek. Med 
slopad bortamålsregel var detta långt ifrån 
ett optimalt resultat.

8 augusti, IFK Göteborg-HIF 0-0 Hammarby 
reste direkt till västkusten efter matchen i 
Belgrad och orken var det inget fel på. Heller 
inte chansproduktionen – av de 14 avsluten 
mot fem för ”Blåvitt” var flertalet högokta-
niga chanser. De helgröna hade heller inte 
marginaler för straffdomslut med sig, och 
fick nöja sig med en pinne, i vad som skulle 
bli Aimar Shers sista match innan övergång-
en till Spezia.

12 augusti, HIF-čCukarički 5-1 En av säsong-
ens starkaste insatser – och glädjen på läk-
tarplats var påtaglig över den eftertryckliga 
vändningen som tog Bajen vidare. Redan i 
första halvlek hade HIF skaffat sig övertaget 
via mål av Mohanad Jeahze, Selmani och 
Bjørn Paulsen. Serberna utjämnade visserli-
gen sammanlagt mitt i andra halvlek, men 
Swedberg och Selmani såg med sina baljor 
till att avgöra dubbelmötet.

15 augusti, HIF-Elfsborg 0-2 Med nästa kon-
tinentala uppgift för dörren bara en vecka 
efter den föregående, så luftades nyförvärvet 
Aljoša Matko i elvan – efter bara något dygn 
på svensk mark. Detta skulle dock inte bli 
hans eller Hammarbys dag. Chansen fanns 
att närma sig tabelltäten, men det var bor-
åsarna som gjorde målen, ett i varje halvlek.

19 augusti, Basel-HIF 3-1 Tuffast tänkbara 
lottning – FCB må ha Champions League-
åren en bit bakom sig men klubben har högre 
ambitioner än UECL, där ungerska Újpest 
slagits ut med besked. Då stod Hammarby 
upp imponerande väl. Brasilianske anfallaren 
Arthur Cabral, som jagas av de största klub-
barna i Europa, gav visserligen schweizarna 
en pausledning. Men när Abbe Khalili kvit-
terade i andra var det helt välförtjänt. Cabral 
hade dock två sena mål i sig – Bajen kunde 
inte stå emot 2-1 i 86:e och 3-1 i 90:e. Brant 
uppförsbacke inför returen, förstås. 

22 augusti, Elfsborg-HIF 2-2 En av årets märk-
ligaste matcher. Hammarby var under isen i 
ungefär samma utsträckning som borta mot 
Kalmar FF, när serien vände som den borde 
göra varje år. Tvåmålsunderläget speglade 
tillställningen när den gick in på tilläggstid 
– då svarade Bajen för en lika märklig som 
mäktig upphämtning. Inbytte Matko skick-
ade in reduceringen, och i 95:e kunde Abbe 
Khalili rädda poäng från straffpunkten inför 
en chockad gulsvart hemmapublik.

26 augusti, HIF-Basel 6-5 (e. str.) Lika ljuvligt 
som cupfinalens straffläggning slutade, lika 
bittert blev uttåget ur Conference League. 
Framburna av en extatisk hemmapublik gick 
Hammarby ikapp i början av andra halvlek 
– när Jón Gudni Fjóluson gjorde sina två 
(!) första mål för klubben; en kraftfull nick 
och en praktträff från halvdistans. Förläng-
ningsläge – och väl inne på den halvtimmen 
svängde det. Allra mest för Aziz, som gav Ba-
jen en sammanlagd ledning när han rakade 
dit 3-0 i 101:a, men sedan orsakade straffen 
som Cabral kvitterade på i 108:e. Brassen fick 
sista ordet också då dubbelmötet avgjordes 
från elva meter, och under den fortsatta hös-
ten kunde vi sedan bara se på, när Basel gick 
obesegrade mot ett inte alltför märkvärdigt 
gruppspelsmotstånd.

29 augusti, HIF-Malmö FF 2-1 Hemmamötet 
med de regerande och blivande mästarna 

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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MFF sparkades igång 68 timmar efter två-
timmarsdramat mot Basel – och nu kunde 
runt 10 000 ta plats för att se stormötet. Re-
dan sex minuter in var ställningen 1-1 – ef-
ter att Ludwigson förvaltat Jeahzes förarbete 
respektive ett självmål. Hammarby avgjorde 
mitt i andra halvlek med två inhoppare in-
volverade, då Paulinho förde upp bollen som 
Selmani satte i moderklubbens nätmaskor. 
David Ousteds parader blev avgörande för 
trepoängaren.

12 september, Djurgården-HIF 4-1 Kanske var 
Bajen som allra bäst när matcherna kom slag 
i slag, denna säsong. Åtminstone blev säsong-
ens bottennapp detta derby, där man haft två 
veckor på sig i förberedelserna. Ludwigson 
svarade återigen för ett tidigt ledningsmål 
men DIF replikerade – tre mål under första 
halvleks slutkvart. Hammarby var sedan ald-
rig nära att ta sig åter i matchen. 

20 september, HIF-Varberg 1-0 Höstsäsongens 
plump följdes av en trepoängare mot grön-
svarta BoIS, där Amoo – planens kortaste 
spelare med råge – serverades sin målnick av 
Selmani som tog emot sina tidigare lagkam-
rater. Varberg fick se sin svit med åtta förlust-
fria matcher bruten, och Hammarby skaffade 
sig en bra början på en hektisk matchvecka.

23 september, HIF-IFK Göteborg 3-0 En helt 
odiskutabel trepoängare där gästerna inte 
fick iväg ett enda avslut på mål. Amoo for 
fram till 1-0 efter fem minuter och Aziz ord-
nade 2-0 just innan paus på en frisparksvari-
ant – avgjort. Rodić gjorde för säkerhets skull 
3-0 i en andra halvlek där Bajen hade bud på 
än mer.

26 september, Häcken-HIF 1-1 Full pott blev 
det inte denna intensiva vecka, men väl sju 
poäng av nio – och kryss mot laget från Hi-
singen för tredje gången under året. Ganska 
rättvist vid full tid, även om Fjólusons led-
ningsmål borde ha inneburit en rimlig paus-
ledning. Nu kvitterade hemmalaget precis 
innan visslan och i andra halvlek var Häcken 
istället närmre ett avgörande.

3 oktober, Norrköping-HIF 3-1 Det mesta som 
kunde gå snett gick också snett, inför flera 
tusen tillresta grönvita i höstregnet. Fjóluson 
råkade ut för en allvarlig skada och även Jea-
hze tvingades utgå i första halvlek, där 1-0 för 
”Peking” kom på straff och 2-0 på tilläggstid, 
då Bajen ville hålla ut till paus innan man 
gjorde det andra bytet. I andra borde Swed-
berg fått straff med sig. Ett självmål innebar 
ändå reducering, men istället för ett kryssmål 
kom 3-1 i slutminuterna.

17 oktober, HIF-AIK 1-0 Den här gången kom 
landslagsuppehållet lägligt. Bajen tog herrsä-
songens andra hemmaseger mot ”Gnaget” – 

helgen efter damernas vinst mot solnaiterna 
i den första matchen utan publikrestriktio-
ner – och 29 137 fick här se en eftertrycklig 
trepoängare där siffrorna hade kunnat bli 
större. Amoo avgjorde i början av andra halv-
lek, vilket just inbytte Selmani var inblandad 
i, då han såg till att Ludwigson kunde löpa 
ifrån Sebastian Larsson och spela fram till 
avgörandet. 

20 oktober, Hudiksvall-HIF 1-3 Ett efter derby-
segern ommöblerat manskap fick alls ingen 
enkel cupresa uppe i Hälsingland. HuFF, 
som sedermera skulle ramla ur den Ettan 
Norra som HTFF klarade sig kvar i, stod 
upp bra samtidigt som Bajen hade svårt att 
få fart på bollen. Hudiksvall utjämnade ef-
ter Rodićs 0-1-mål och matchen såg ut att 
gå mot förlängning – men då klev Mayckel 
Lahdo, tongivande i just HTFF, fram med 
sina två första A-lagsmål för Hammarby i 
87:e och 90:e. Kassen vaktades av Davor 
Blažević, som kallats åter från utlåningen till 
GIF Sundsvall. 

24 oktober, HIF-Östersunds FK 4-3 Hemmasä-
songen avslutades med tre lika märkliga som 
underhållande segrar, där Bajen gjorde tolv 
mål framåt men också släppte in åtta. Fem av 
dessa 20 mål föll på bara halva första halvlek i 
matchen mot ÖFK – det stod 2-3 redan efter 
24 minuter. Även om målen inte föll i samma 
takt hade också andra halvlek det mesta. Sel-
mani fick föras till sjukhus efter en smäll mot 
huvudet, Bojanics straff gick i ribbans un-
derkant och jämtarnas Sam Mensiro visades 
ut. Ludwigson fick nöjet att skjuta ner ÖFK 
i Superettan i 78:e efter en märklig situation, 
och Amoo fick ta hand om Hammarbys an-
dra straffspark i 93:e. Den satt alltså, och 3-3 
blev 4-3. Det var tre poäng mot jumbon som 
satt oerhört långt inne.

27 oktober, Sirius-HIF 0-1 Långt ifrån lika 
svängigt blev det denna onsdagskväll på Stu-
denternas – men de många grönvita på plats 
gladdes över lagets fjärde raka seger. Richard 
Magyars näravslut gav en rättvis vinst, där 
det blev väl spännande på slutet.

1 november, Mjällby-HIF 2-0 Medan hem-
maavslutningen blev målrik hade även de 
tre sista bortamatcherna en tydlig gemensam 
nämnare – vintrigt gräs och ett hemmalag 
som jagade nytt kontrakt. Vinstsviten skulle 
få ett abrupt slut på Listerlandet. En inten-
siv första halvlek blev mållös och i andra tog 
MAIF ledningen. Amoo fick möjligheten att 
kvittera på den straff Paulinho ordnat, men 
bommade, och istället kontrades 2-0 in på 
stopptid.

7 november, HIF-Örebro 3-2 Liksom i mötet 
med nedflyttningskandidaten Östersund 
började Bajen med att sätta sig i underläge 

mot Örebro. Detta efter ett distinkt men 
olyckligt självmål från Paulsen, kvittering 
signerad Simon Sandberg och nytt Närke-
mål då Nahir Besara slog till inför sin tidi-
gare hemmapublik i mitten av andra. Bara 
45 sekunder senare kunde Amoo näta i femte 
raka hemmamatchen, genom en språngnick 
efter 1-1-skyttens högerinlägg. Ludwigson 
gjorde sedan påpassligt avgörande 3-2 i 85:e, 
och Örebros öde var beseglat. Superettan 
nästa för deras del.

21 november, Degerfors-HIF 1-4 ÖSK:s rival 
fick inte heller de någon hjälpande hand 
i bottenträsket. Det var länge osäkert om 
matchen skulle kunna spelas på Stora Valla, 
men Hammarby behärskade sedan det kne-
piga underlaget bäst. Paulsen nickade dit 0-1 
och ordnade straffen där Selmani gjorde 0-2. 
Paulinho svarade för ett efterlängtat mål och 
Ludwigson stod för fyran, innan Degerfors 
tröstmålade sent. Ben Engdahl gjorde här 
sina första allsvenska minuter på högerkan-
ten. Och kampen om att trots allt nå en Eu-
ropaplacering, den levde i allra högsta grad.

28 november, Halmstad-HIF 0-0 Men dröm-
men om en placering i tabelltoppen sprack 
på Örjans Vall. Blivande Bajen-backen Ed-
vin Kurtulus och hans HBK höll emot, och 
i slutminuterna blev Dovins målvaktsspel 
glädjeämnet för kvällen när hemmalaget låg 
på. Närmast att resultera för Hammarby var 
Bojanics halvdistansträff som gick i ribban.

4 december, HIF-Kalmar FF 5-3 Fram till den-
na slutomgång, som för Bajens del fick lite 
försäsongskänsla då taket av mekaniska skäl 
var stängt, hade Selmani utmärkt sig mer för 
arbetsinsatsen än målgörandet. Här dubb-
lade han nästan den allsvenska målskörden 
med fyra pytsar – varav ett tvättäkta hattrick 
på 17 minuter i början av matchen. KFF re-
ducerade tre gånger, med 4-3-målet ditnick-
at av Erik Israelsson. Hammarby-publiken 
kunde kosta på sig att unna ”S:t Erik” den 
pytsen, för Matko avgjorde definitivt efter 
en tilltrasslad situation med kvarten kvar. 
De som gjorde sitt sista framträdande fick ett 
bitterljuvt avslut på tiden i klubben – Bajen 
hade fjärdeplatsen en stund då ÖSK spratt-
lade till mot Elfsborg, men landade femma 
med 53 poäng. Två poäng ifrån IFE, sex 
poäng ifrån guldet och inte minst ett straff-
avgörande ifrån kontinentalt gruppspel. Det 
stora glädjeämnet denna spretiga säsong blev 
förstås cupguldet.

Mattias Jansson
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På grund av pandemirestriktionerna fick 
Hammarby-publiken följa nykomlingens 
succévår från soffan eller staketet. 
Bortsett från en 2-2-derbyplump i Solna 
och ett par bittra slutminutsavgöranden 
mot Eskilstuna United gladde Bajen oss 
vecka efter vecka. Delvis på grund av 
flertalet skador på innermittfältet gick 
det lite tyngre under hösten, och laget 
som gick till OS-uppehåll på Champions 
League-plats blev ”bara” sjua. Men po-
ängskörden under det som trots allt var
ett etableringsår blev klubbens bästa i 
Damallsvenskan sedan 2004. 

18 januari, F17-landslaget-HIF 2-3 Hammarby 
inledde försäsongsmatchandet på Bosön med 
att, som året innan, möta F17-landslaget inom-
hus. 2019 blev det 3-0-seger och denna gång 
var marginalen knappare – blågul reducering 
på tilläggstid innebar vinst med uddamålet för 
Bajen. Moa Ekmyr Garpenbeck gjorde trean 
mot sina jämnåriga motståndare, medan Filip-
pa Graneld gjorde det första ledningsmålet och 
Emilia Larsson det andra fram till 2-1.

2 februari, HIF-AIK 2-0 Försäsongspremiä-
ren gick av stapeln på Tele2 Arena där Bajen 
tog emot Allmänna IK i Volkswagen Sthlm 
Challenge. TV-tittarna fick stifta bekantskap 
med flertalet av nyförvärven – och Madelen 
Janogy knoppade in årets första mål. Vinter-
turneringen följde vanliga matchregler och då 
Helén Eke gjort sig illa fick Hammarby, som 
bytt klart, spela vidare decimerat. Då höjde 
sig laget och Matilda Vinberg presenterade sig 
med förarbetet till Emilia Larssons 2-0. 

14 februari, HIF-BP 4-1 De rödsvarta från 
Västerort slog Djurgården i sin match och 
utgjorde således finalmotstånd i Sthlm Chal-
lenge, men laget som sedermera skulle ta kli-
vet upp i Damallsvenskan blev denna gång 
en munsbit. Janogy svarade för två nya baljor 
medan Fanny Hjelm ordnade straff åt Emilia 
Larsson och förra Bajenbacken Elin Berg-
kvist bjöd på ett oerhört märkligt självmål. 
Den som bänkat sig framför burken fick se 
flera F19-spelare luftas. Filippa Wallén tes-
tades också som vänsterback, men hamnade 
sedan istället i Vittsjö.

20 februari, HIF-Älvsjö 7-0 Ny match mot 
Elitettan-motstånd på ”Kanalplan” – och en 
klar seger mot nykomlingen. Detta trots några 
skavanker och att flera spelare var på lands-
lagsuppdrag. Ellika Holmberg baljade i sin 
första A-lagsstart medan Emilia Larsson blev 
tremålsskytt. Matilda Vinberg, Ellen Wanger-
heim och June Pedersen nätade även de.

27 februari, HIF-Kristianstad 3-2 Desto mer 
tuggmotstånd erbjöd KDFF, allsvensk trea 
såväl föregående som kommande år. Ellen 
Wangerheim, Hanna Folkesson och Emma 
Jansson såg med sina mål till att ordna en 
3-0-ledning till ett effektivt Bajen. Skånskor-
na kröp ikapp mot slutet men detta blev en 
rättvis skalp med en hel del svar till tränar-
staben.

7 mars, Piteå-HIF 0-2 Vid cupgenrepet möttes 
PIF och HIF på halva vägen… nåja, nästan. 
Det blev en lyckad utflykt till Gavlevallen för 
Bajen, i ett fysiskt möte där många ville visa 
upp sig inför tävlingspremiären. Elsa Karlsson 
mönstrades här som vänsterback, vilket skulle 

Damlaget
Starkt etableringsår 

Foto: Andreas Sandström
 / BILDBYRÅN
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hända fler gånger under året. Främst utmärk-
te sig dock Ellen Wangerheim, vars båda mål 
innan paus blev matchens enda.

13 mars, KIF Örebro-HIF 0-3 En sanslös svit 
som påbörjats under 2020 förlängdes – Ba-
jens klara trepoängare på Behrn Arena i 
Svenska cupens första gruppspelsmatch var 
lagets tjugonde raka vinst. Emilia Larsson 
svarade för ett tvättäkta hattrick inom 20 
minuter när matchen avgjordes efter paus. 

21 mars, Eskilstuna United-HIF 1-0 Bjärt kon-
trast mot första cupmatchen. Larsson blev 
mållös – och till på köpet räddade förra Ba-
jenkeepern Emma Holmgren hennes straff 
i 92:a. Mål där och Hammarby hade haft 
greppet om semifinalplatsen – nu försvann 
istället chanserna till avancemang. Fler hade 
dock kunnat näta denna eftermiddag; Bajen 
var länge spelförande på Tunavallen. 

27 mars, HIF-Sundsvalls DFF 7-1 Visst gjorde 
Hammarby sitt mot gruppjumbon – en stor-
seger behövdes och de grönvita mönstrade 
en rekordfrejdig 2-5-3-uppställning. Nina 
Jakobsson slog till två (!) gånger på första 
halvleks tilläggstid, Larsson blev återigen 
tremålsskytt och såväl Emma Jansson som 
Madelen Janogy hittade rätt. Emellertid höll 
Eskilstuna undan till kryss mot KIF i paral-
lellmatchen – Bajen utslaget.

10 april, HIF-KIF Örebro 1-1 Istället för att 
lira cupsemi fick Bajen och KIF mötas i ett 
genrep inför premiären i OBOS Damall-
svenskan. Hammarby var här lite uddlöst i 
sista tredjedelen och mer nätkänning än El-
len Wangerheims straffmål blev det inte.

18 april, HIF-Häcken 0-1 Hammarby välkom-
nades åter till det allsvenska finrummet med 
varma servetter. Regerande mästarlaget – om 
än inte mästarklubben – Häcken blev en för 
hård nöt att knäcka i första omgången. Bort-
sett från viss storögdhet i matchinledningen 
stod Bajen dock upp bra, men självmålet re-
dan efter tre minuter blev matchens enda.

24 april, Rosengård-HIF 3-1 Rosengård visade 
betydligt bättre skärpa i grönvitt straffom-
råde i Hammarbys bortapremiär, än vad den 
andra guldkandidaten gjort helgen dessför-
innan – och gick fram till 3-0. Även bakåt 
visade FCR klass – det skulle dröja ända till 
nionde omgången innan någon annan än 
Hanna Folkesson gjort mål på Malmö-laget. 
Reduceringen med 20 minuter kvar följdes 
av en skaplig forcering, men utan att HIF var 
riktigt nära poäng.

1 maj, HIF-KIF Örebro 5-0 Sedan genrepet 
hade KIF plockat bort färgen blå ur klubb-
märke och bortaställ. Det hjälpte föga – när 

lagen redan här möttes för tredje gången var 
Bajens första allsvenska trepoängare odis-
kutabel. Det lossnade rejält i andra halvlek 
– Folkesson, Larsson, Jansson, Janogy och 
Karlsson blev alla målskyttar med 1-0, 2-0 
och 3-0 inom sex minuter i början av andra 
halvlek.

8 maj, AIK-HIF 2-2 Vid sidan av cupmatchen 
på Tunavallen den tyngsta stunden under 
våren. Efter ett tidigt baklängesmål kunde 
Eva Nyström utjämna snabbt med sin första 
pyts för Bajen, och därefter var matchbilden 
på Skytteholms IP enahanda. Hammarby 
hade bud på väldigt mycket mer än Made-
len Janogys ledningsmål i början av andra; 
bland annat träffade Emilia Larsson ribban 
två gånger. Oskärpan straffade sig och AIK 
räddade poäng i 87:e.

17 maj, Eskilstuna United-HIF 1-1 Den här 
drabbningen hade också kvalat in bland de 
riktigt motiga, ifall det handlat om just en 
avgörande cupmatch eller ett derby. Loreta 
Kullashi (eller Loooretaaa Kuuullashiii som 
arenans hockeyspeaker benämnde henne) 
träffade Anna Tamminens ribba två gånger 
innan matchens sista spark satt för sörm-
ländskorna. Dessförinnan hade Emilia Lars-
son gett Bajen en pausledning, trots att laget 
såg märkligt tröttkört ut fast vilodagarna 
varit rätt många. Och även om Helén Eke 
visats ut såg det länge och väl ut att bli tre 
poäng.

22 maj, HIF-Djurgården 3-2 Det gällde nu att 
ladda om snabbt, för säsongens andra all-
svenska derby stod för dörren. Madelen Ja-
nogy gav Hammarby en tidig ledning som 
dom blårandiga snabbt replikerade på. DIF 
gjorde även 2-2 efter det att Emma Jansson 
satt Bajen i förarsätet från straffpunkten. 
Men klubbens enda nummer 10 skulle få sis-
ta ordet – framför en lycklig, sjungande och 
sprakande staketskara tryckte hon dit det i 
slutändan rättvisa segermålet i 82:a minuten.

29 maj, HIF-Kristianstad 3-1 Matchen som 
definitivt satte Hammarby i respekt bland 
seriekollegorna och visade på att det, eta-
bleringsfas eller ej, inte var fråga om någon 
”vanlig” nykomling. Madelen Janogys två 
pytsar framemot paus och Emma Janssons 
3-0 tidigt i andra – alla hade Emilia Larsson 
som framspelare. Den orangea reduceringen 
kom visserligen snabbt, men 3-1-vinsten mot 
det dittills obesegrade topplaget var odisku-
tabel.

4 juni, Linköping-HIF 3-3 500 släpptes in på 
Linköping Arena efter spel med åtta på läk-
tarna dittills. Det rejäla bortaföljet satte en 
Bajenstandard för resande damallsvensk pu-
blik. Och de behövde bara vänta tre minuter 

innan Emilia Lasson slog till på sin tidigare 
hemmaarena. Sofie Bredgaard gjorde både 
1-1 och 2-2 för LFC innan paus, och där-
emellan hade Emma Jansson återigen klivit 
fram till elvameterspunkten med önskat re-
sultat. Eftersom Nilla Fischer gjorde 3-2 för 
Linköping i början av andra kändes det som 
en vunnen poäng när Matilda Vinberg fixade 
sitt första allsvenska mål. Såväl den inhop-
pande 3-3-skytten som Emilia Larsson träf-
fade virket mot slutet, men spelmässigt satte 
de blåklädda Bajen under ganska hårt tryck. 
Ännu en stark och sevärd prestation.

20 juni, Piteå-HIF 0-3 Sex förlustfria matcher 
blev sju, när Hammarby äntligen tog första 
trepoängaren på bortaplan – till på köpet 
mot ett PIF som man aldrig tidigare slagit i 
seriespel. Madelen Janogy var i praktslag när 
hon och June Pedersen mötte sin förra klubb, 
och ytteranfallaren svarade för mål i början 
av de båda halvlekarna. Nina Jakobsson ville 
inte vara sämre – centern som ju också har 
ett förflutet i Piteå byttes in och gjorde den 
balja som senare röstades fram som årets Ba-
jenmål. Första allsvenska målet – men det 
skulle inte vara sista gången som Jakobsson 
hoppade in och gjorde avtryck.

24 juni, HIF-Växjö 2-1 Den första hemmamat-
chen med 450 på plats. Hammarby var, som 
förväntat, det bättre laget mot den tydliga ta-
belljumbon. Det fordrades ändå distanspär-
lor från Emilia Larsson och Matilda Vinberg, 
den avgörande med 20 minuter kvar, för att 
säkra uddamålssegern.

3 juli, HIF-Vittsjö 0-1 Obesegrade i åtta raka 
matcher och prestationer som motsvarat re-
sultaten. Då kom ett hack i skivan mot de 
rödblå nordskånskorna – en chansfattig och 
lite hafsig match i 25-gradig högsommar-
värme fick ett brutalt slut i 93:e minuten. Då 
seglade Piteå-värvade brassen Fernanda Da 
Silvas frispark in bakom Anna Tamminen, 
som någon minut tidigare välförtjänt ropats ut 
som Matchens Lirare. Elise Kellond-Knights 
efterlängtade inhopp blev dessvärre både bit-
terljuvt i stunden och inget som höll längre.

8 juli, KIF Örebro-HIF 2-3 Sista omgången 
innan OS bjöd på en faktiskt epokgörande 
tillställning. KIF ordnade gästvänligt med 
en rejäl bortasektion på långsidan – och 
Bajen-supportrarna svarade med det största 
klackföljet i svensk damfotboll. På planen 
vände KIF efter Madelen Janogys tidiga led-
ningsmål, men just när uppemot 400 grön-
vita manade till ökad takt sista kvarten, så 
kunde Elsa Karlsson göra 2-2. Emilia Lars-
son prickade in segermålet på frispark i 81:a 
– och Hammarby studsade tillbaka upp på 
Champions League-plats inför uppehållet för 
olympiaden.
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7 augusti, HIF-Rosengård 1-2 Bajen tränings-
matchade mot FCR i hällregn och tog led-
ningen åtta minuter in i första halvlek, när 
Nina Jakobsson serverades av Ellen Wanger-
heim och säkert placerade in 1-0. Malmö-la-
get fick utdelning för sin bättre andra halvlek 
och fullbordade vändningen på tilläggstid.

14 augusti, HIF-Vittsjö 3-3 Hammarby reste 
till Småland för ett träningsläger där match-
inslaget utgjordes av ett vänskapsmöte med 
Vittsjö, på Brahevallens mjuka naturmatta. 
Matilda Vinberg styrde in målet i första halv-
lek, medan andra akten bjöd på fem baljor. 
Jakobssons 2-0 och Larssons 3-1 följdes av 
en skånsk upphämtning, men här var förstås 
antalet matchminuter det viktiga, inte minst 
för flertalet unga A-debutanter.

20 augusti, HIF-Eskilstuna United 0-2 Efter att 
vi fått se Madelen Janogy och Sverige både 
förlora ett guld och vinna ett silver i Tokyo, 
så väntade här allsvensk vardag. Detta i en 
match som Bajens OS-stjärna stod över, efter 
knäskavanken som satte stopp för spel i OS-
finalen. Och här har vi en motståndare där 
blotta klubbnamnet torde räcka som tänd-
vätska 2022. Cuputtåget och bortatappet 
till 1-1 i slutsekunden – och denna hemma-
förlust, där United hade fastställt 0-2 redan 
kvarten in i första halvlek.

28 augusti, Häcken-HIF 5-1 Återigen slöt sup-
portrarna upp, via en bortaresa mitt i veckan, 
till Hisingen där inramningen gav hemma-
match-känsla. Och det började ju så bra mot 
topplaget. Hanna Lundkvist petade in led-
ningsmålet efter två minuter, och de grönvita 
stod upp riktigt bra i första halvlek. Men 1-1 
i paus blev till sist 5¬-1, där offsiden vid 3-1 
var lika tydlig som klasskillnaden för dagen.

5 september, Kristianstad-HIF 1-2 Gällande 
inramningen är matchen ihågkommen för 
att KDFF motsatte sig bortapublik – men det 
är värt att nämna att det tycks ha handlat om 
en enskild person, medan resten av den skån-
ska klubben var närmast lyrisk över sensom-
marfesten. Och då vann ändå Bajen efter en 
stark vändning. Kristianstads ledningsmål i 
början av andra halvlek hade Firma Larsson 
& Jansson svar på; inom åtta minuter var ste-
ken vänd.

12 september, HIF-Rosengård 1-2 Trots en be-
tydligt bättre prestation än i bortamötet blev 
resultatet detsamma som i uppehållsmat-
chen mot de blivande mästarna. Inte minst 
var andra halvlek och reaktionen på Jelena 
Čankovićs 0-2-straff i 68:e bra, men Nina 
Jakobssons reducering kom för sent, på till-
läggstid.

25 september, Djurgården-HIF 2-1 En smått 
obegriplig derbyhistoria, med en inramning 

som utgjorde försmaken på 
vad som komma skulle när 
Hammarby senare under 
hösten tog emot en tvil-
ling – och inte skröt om 
”över 2000”. Bajen var mar-
kant bättre än DIF i första 
halvlek, där sättet som-
marvärvade Berglind Björg 
Thorvaldsdóttir tog sig till 
målchanser dock impone-
rade långt mer än själva av-
sluten. Djurgården tog vara 
på sina chanser och trots 
att Nina Jakobsson återigen 
nätade – så var det återigen 
efter ett inhopp där reduce-
ringen kom för sent.

29 september, Sätra-HIF 
0-3 Avancemanget till 
Svenska cupens gruppspel 
vårvintern 2022 säkrades 
programenligt – samma 
dag som pandemirestriktio-
nerna lyftes. Ellen Wanger-
heim, Matilda Vinberg och Frida Thörnqvist 
svarade för baljorna på den kylslagna bollpla-
nen. Mercy Sabuni Söderling gjorde på in-
nermittfältet sin första tävlingsstart för HIF.

3 oktober, HIF-Piteå 1-1 Det går inte att påstå 
att rekordpubliken på det följande derbyt be-
stod av medgångare, för seriematcherna dess-
förinnan var ingen gnistrande reklam. Ham-
marby hade förtvivlat svårt att skapa lägen 
att kvittera norrbottniskornas pausledning, 
men Emilia Larsson bärgade åtminstone på-
passligt poäng med kvarten kvar.

10 oktober, HIF-AIK 4-1 Här har det mesta 
såklart både sagts, skrivits och visats. Bajen 
valde fjärde sista omgången som exakt rätt 
tillfälle att äntligen spela ut, denna motiga 
höst. Alice Carlssons viljemål är redan lika 
klassiskt som kaptenens icke-intervju ef-
ter uppflyttningen på Älvsjö IP. 18 537 på 
Tele2 Arena fick också se Madelen Janogys 
1-0, Björg Thorvaldsdóttirs lika delikata som 
efterlängtade 3-1-yttersida och Janssons 4-1 
från elvameterspunkten.

16 oktober, Vittsjö-HIF 3-1 Laget kunde helt 
enkelt inte göra det en regnig höstdag i Skå-
nes inland, och föll fullt rättmätigt mot ett 
hetare hemmalag. Nu var CL-chansen i prin-
cip borta. Ljusglimtarna var få men betydan-
de. June Pedersen kunde äntligen spräcka sin 
målnolla för klubben just efter att hon bytts 
in, i 83:e minuten. Och även här vanns läk-
tarmatchen klart.

20 oktober, HIF-Indien 3-2 Thomas Dennerby, 
som representerat men också tränat herrla-
get i klubben och även tränat damerna, ba-

sar numer för Indiens damlandslag. Laget 
förberedde sig inför Asiatiska Mästerskapet 
i förbundskaptenens hemstad och fick möta 
ett Hammarby som luftade flertalet unga 
från de egna leden. Nina Jakobssons 1-1-nick 
följdes av 1-2 från Manisa Pannas panna. 
Amanda Sundström som under hösten också 
togs ut i F16-landslaget grejade 2-2 innan Ja-
kobsson avgjorde.

30 oktober, HIF-Linköping 1-3 Avslutningen på 
hemmaplan inför 2143 blev inte alls vad vare 
sig lag eller publik hoppats på. Snabba nigeri-
anskan Uchenna Kanu friställdes två gånger 
i första halvlek, följt av distinkta avslut. Det 
hjälpte heller inte att Nina Jakobsson gjorde 
som vanligt – inhopp och mål. Kanu fast-
ställde 1-3 just därefter. Matchen blev Hanna 
Lundkvists sista på Södermalm innan flytten 
till Atlético Madrid, och förstås ett avsked 
för fler i 2021-truppen.

6 november, Växjö-HIF 0-2 Arenan mäktade 
inte med bortaföljets tifo, och om slutom-
gången gällt mer än hedern för Hammarby, 
så hade nog diskussionen gått varm kring att 
matchen låg 22 minuter bakom de övriga i 
slutomgången. Mötet med nedflyttningskla-
ra jumbon blev allt annat än avslaget – Tam-
minen fick slita för nollan mot Växjö, som 
väldigt gärna ville avsluta med flaggan i topp. 
Ellen Wangerheim var minst lika taggad på 
att öppna det allsvenska målkontot, men fick 
nöja sig med att friställa Madelen Janogy och 
Emilia Larsson till deras strutar. Facit för året 
blev ”bara” en sjundeplats, fast poängskörden 
var klubbens bästa på allsvensk nivå sedan 
2004.

Mattias Jansson
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SM-guld, Europaspel, landslagsinsatser, nystartat damlag 
och spel i nationell serie för P17-19-laget. Hammarby Futsal 
fortsätter att utvecklas.

Herrlaget i Svenska Futsalligan
I mars vann herrlaget sitt andra raka SM-guld. Finalen i Svenska 
Futsalligan som spelades mot Örebro SK i Gamla Idrottshuset 
i Örebro blev ett minnesvärt drama. 0-2 vändes till ledning i en 
match som slutade 4-4 och gick till förlängning. Även förläng-
ningen blev målrik och efter full tid stod det 6-6. Efter strafflägg-
ningen stod Hammarby som mästare då Tolga Ayranci stått för en 
avgörande räddning och Jonatan Almendra Cifuentes fått sätta den 
avgörande straffen. 

För andra säsongen i följd fick laget chansen att spela UEFA Fut-
sal Champions League. I augusti åkte man därför till Tallinn för 
att spela Preliminary Round mot mästarna från Estland, Danmark 
och Nordirland. Herrarna löste uppgiften, vann gruppen och tog 
sig vidare till turneringens Main Round på Malta. Därmed var 
man ett av de 32 främsta lagen i turneringen. Här väntade polska, 
maltesiska och ungerska mästarna. Tre professionella lag som blev 
för tuffa för de grönvita herrarna. Efter tre förluster tog säsongens 
Champions League-äventyr slut. Turneringen får ändå ses som en 
framgång och ett utvecklande steg för laget som nu jagar sitt tredje 
raka SM-tecken.

Gabriel Diaz, Sebastian Holmqvist, Liridon Makolli och Tolga Ay-
ranci har under året representerat Hammarby i futsallandslaget.
  
Nystartat damlag med ambitioner
Under året har Hammarby startat ett damlag i futsal. Under led-
ning av tränarduon Benjamin Namini och Thomas Gibson bygger 
man ett lag med ambitionen vinna sitt första SM-guld inom fem år. 
Man har startat i division ett och är klara vinnare vilket betyder att 
man kvalar till högsta nivån under våren. En fantastisk start för la-
get som redan lyckats skapa en härlig inramning till sina välbesökta 
matcher i Eriksdalshallen.  

Ungdom 
Som tidigare säsonger har vi representation i samtliga futsalserier 
för pojkar och flickor 10-16 år. P17-19-laget spelar i den nystartade 
rikstäckande serien ”SFL P19”. Miro Hristov (lagledare), Christian 
Barahona (tränare) och Alexander Brown (tränare) ansvarar för sats-
ningen. Målet är inte bara är att nå framskjutna placeringar i de 
tävlingar man deltar i, utan även fånga upp och ta tillvara det stora 
intresset som finns för futsal bland ungdomar i söderort och utbilda 
spelarna så att de på sikt kan ta steget upp till seniorlaget. 
Den största utmaningen med att engagera ungdomarna i futsal är 
att få tillgång till hallar att spela i.

Joakim Eriksson
Sportchef Hammarby Futsal

Futsal
En växande verksamhet

Foto: Johan Bernström
 / BILDBYRÅN
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Årsmötet 2021 
Motioner, styrelsens förslag och beslut
Motion nr. 1 – 2021.
Befria nästa generations Hammarbyspelare från  
Stockholms Stad!

I Stockholms Stad råder akut brist på idrottsytor. Otaliga mängder med olika 
initiativ har tagits mellan olika förbund och föreningar i staden för att förmå 
politikerna i stadshuset och tjänstemännen på idrottsförvaltningen att ta tag 
i situationen. Lika mycket har det skrivits i lokal- såväl som riksmedia om hur 
Stockholm i jämförelse med andra svenska storstäder som Göteborg och 
Malmö intar en hjälplös jumboplacering i ligan över idrottsytor per capita och 
där ungdomslag i Stockholm på fullaste allvar får fysträna i underjordiska 
garage.

Jag själv, född -99, gjorde idrottsdebut i Enskede IK runt år 2005 - 2006 och 
har som både handbolls- och fotbollsspelare vuxit upp i det här kaoset. Idag 
över 15 år senare kan jag som tränare för Hammarby IF HF P09 konstatera 
att det inte har hänt ett pillekvitt på den här fronten.

Våra politiker, både till höger och till vänster (beroende på vem som råkar ha 
makten just då), springer mer än gärna runt och klipper band på nya anlägg-
ningar i staden, men är häpnadsväckande dåliga på att nämna att man river 
nästan lika många anläggningar. Näst på tur av viktiga idrottsanläggningar 
att försvinna från Stockholm är Stadshagens IP och de 3 fullstora idrottshal-
larna vid Cementa i Liljeholmen.

Stockholms Stads svar på pandemin är att stänga samtliga anläggningar, 
såväl ute som inne, detta mot de råd som Folkhälsomyndigheten gett, dess-
utom har man saboterat underlaget på vissa av dessa anläggningar för att 
till varje pris se till ingen kan använda de. Detta i en osäker tid då våra barn 
och ungdomar behöver oss som tränare och lagkamrater som en fast punkt 
i livet mer än någonsin, och där vi redan innan pandemin ser hur barn och 
ungdomar rör sig allt mindre. För att göra den här parodin fullständig fortsät-
ter stadens arenabolag dessutom, trots nyss nämnda hårda tag, att hyra ut 
Globen till en Padel-verksamhet inriktad till vuxna.

Vid det här laget MÅSTE förhoppningarna om att Stockholms Stad ska lösa 
det här ta slut, och det är dags för oss Hammarbyiter, stockholmare, idrot-
tare, tränare, föräldrar och supportrar att ta saken i egna händer. 

Styrelsen och årsmötet finner mitt förslag för lösning på problemet nedan:

Jag yrkar för att Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB, som den största 
och mest slagkraftiga sektionen inom Hammarby IF tar initiativet för att, till-
sammans med Alliansföreningen och övriga sektioner inom Hammarby IF, 
utreda möjligheterna att anlägga ett Hammarbyitiskt träningscenter i Stock-
holms södra halva.

Ett träningscenter med konst- och naturgräsplaner, med och idrotts- och is-
hallar, löparbanor, ytor för styrketräning, plats för teori och träningslära och 
mer därtill. En plats där ungdom, elit och veteran får utvecklas som männ-
iskor och atleter och våra olika sektioner får byta erfarenheter och färdig-
heter med varandra. Låt oss kalla det ett Bosön 2.0, för södra Stockholms 
starkaste folkrörelse.

Stockholm den 13/1 2021
Valter Jarborg

Styrelsens yttrande:
Tack för en engagerad motion! Motionären ”yrkar på att Hammarby IF FF 
och Hammarby Fotboll AB, som den största och mest slagkraftiga sektionen 
inom Hammarby IF tar initiativet för att, tillsammans med Alliansföreningen 
och övriga sektioner inom Hammarby IF, utreda möjligheterna att anlägga ett 
Hammarbyitiskt träningscenter i Stockholms södra halva.”

Styrelsen sympatiserar med tanken på ett stort och gemensamt Hammarby-
centrum i södra Stockholm, där vi alla kan samlas. Men förutsättningar för 
detta saknas i nuläget både på kort och lång sikt med tanke på anläggnings-
situationen i Stockholm, bristen på tomtmark, med mera. Att arbeta för ett 
sådan projekt är inget vi vill prioritera i dagsläget, eftersom det kräver att 
föreningen lägger resurser och tid på något som saknar förutsättningar för 
genomförande.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Motionen gällde att Hammarby ska utreda möjligheten att inrätta ett trä-
ningscenter i södra delarna av Stockholm. Styrelsen menade att man inte 
kan prioritera ett sådant projekt i nuläget och föreslog avslag på motionen. 
Votering begärdes och styrelsens förslag fick 40 röster mot 37 för motionä-
rens förslag.

Motion nr. 2 – 2021.
Göra Aftonbladet till ”persona non grata”.

I många år har det funnits en balans mellan media och fotboll. En balans 
eller ett förhållande som gagnat båda.

Men på senare år har det här förhållandet förändrats, och det kanske främst 
för att media-samhället ser helt annorlunda ut idag. 

Som det ser ut idag finns det ett dussin olika media som slåss om utrymmet. 
Konkurrensen om rampljuset har gjort att nyheter och åsikter spetsas, man 
drar på stora växlar, finns ingen gråskala längre. Texter och uttalanden vink-
las eller förstärks, allt för att vinna ”klick-kampen”

Förhållandet mellan media och fotbollsklubbarna är inte på en sund nivå 
längre.

Aftonbladet har gått i bräschen med att uttrycka sig nedlåtande, föroläm-
pande eller orättvist på ett jäkligt oskönt sätt. 

Det gagnar inte Hammarby Fotboll överhuvudtaget att det trycks ut i nationell 
media att vi har citat ”Blod på våra händer” eller ”Bagdad Bob står upp och 
applåderar Bajen” eller ”Ena stunden så solar de sig i Zlatans glans för att 
i nästa dribbla med reseersättningar” eller att vi har oss själva att skylla i 
en krisande Coronatid då vi ”har en skev självbild”. Lägg till mannen bakom 
”Slödderstadion” senaste fabel ”Det finns en smitta i Hammarby”.

Det här är bara några citat från våren 2020 knutna till journalister bundna 
till Aftonbladet.

När en och samma kvällstidning gång på gång misslyckas med att hålla sig 
inom respektens ramar, och på ett upprepat sätt begår övertramp efter över-
tramp är det inte mer än rätt att Hammarby Fotboll visar att vi inte accepterar 
detta. 

Därför vill jag öppna för en diskussion huruvida Hammarby Fotboll bör göra 
Aftonbladet till ”persona non grata”. Finns det skäl att ej välkomna dem som 
media till Tele2arena när Hammarby spelar? Ska de ha rätt att intervjua våra 
spelare på Årsta IP?

Jag vill förtydliga att detta inte är menat som ett angrepp mot yttrande- el-
ler tryckfriheten, utan enbart som en konsekvens av ett över tid raljant och 
respektlöst sätt att uttrycka sig. 

2021-01-19
Jocke Edsbrand
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fortsättning på motion 2

Styrelsens yttrande:
Tack för din engagerade motion.  Motionären ”vill öppna för en diskussion 
huruvida Hammarby Fotboll bör göra Aftonbladet till ”persona non grata”, 
alltså inte välkommen på Hammarbys matcher med mera.

Först och främst vill styrelsen för Hammarby IF FF understryka att vår fören-
ing står för öppenhet och transparens, och att det vore omöjligt enligt oss 
att försöka stänga ute medier som bevakar vår verksamhet. Vi vill vara en 
förening som snarare går i spetsen för de värderingar som finns i vår värde-
grund, och i dessa finns en stark respekt för det demokratiska samhället och 
dess institutioner. Vi anser att det går emot själva grundfundamentet i vår 
demokratiska verksamhet att försöka sätta hinder för en annan demokratisk 
institutions utövning. 

Dessutom har Hammarby genom sitt deltagande i SEF och Allsvenskan för-
bundit sig att följa vissa regelverk, däribland att arbeta för öppenhet gent-
emot våra sportredaktioner. Det hade försatt både klubb och personal i en 
mycket besvärlig situation om vi skulle bryta mot SEF:s regelverk. Slutligen 
är svensk fotboll beroende av en omfattande mediebevakning, något som 
är en av förutsättningarna för det stora publik- och sponsorintresset som 
allsvenskan drar till sig. Relationen till medierna är ett givande och tagande 
på gott och ont, och så måste det fortsätta vara.

Styrelsen anser att motionen härmed är besvarad.

Årsmötets Beslut:
Motionen föregicks av en ordningsfråga om det är nödvändigt att läsa upp 
motionen i sin helhet. Mötet beslöt att motionen ska läsas upp. 

Motionärens uppfattning att Aftonbladets negativa behandling bör göra att 
de inte ges tillträde till intervjuer med mera bemöttes av styrelsen, som fram-
höll vikten av öppenhet samt att följa de regelverk som satts upp av fot-
bollens organisationer. Styrelsen ansåg att motionen därmed var besvarad. 
Årsmötet biföll styrelsens förslag.

Motion nr. 3 – 2021.
Gör oss tigerrandiga igen! 

I en tid där flera fotbollstraditioner sakta tynar bort så har vi chansen att 
göra rätt i en klassisk stilfråga. Om Hammarby Fotboll väljer att spela vissa 
matcher i tigerrandigt – så ska också tröjorna vara tigerrandiga. 

Den tigerrandiga tröjan har ett specifikt utseende. Det finns vissa konstnär-
liga tolkningar att göra, såsom hur många ränder matchtröjan har. Men inte 
någon gång mellan 1918 – 1978 (åren vi hade avtal på att spela i tigerran-
digt) hade vi annat än distinkt tigerrandiga tröjor. 

Det var ränder, på både mage och rygg. Och alltid ränder/randbrytning på 
ärmarna. 

Vidare hade vi samma stolta tradition under åren: 1981, 1995, 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001 (kanske med en lite väl stor konstnärlig frihet), 
2003 och 2004. 

Summa summarum: Exakt alla år vi hade tigerrandiga ställ som del av repre-
sentationslagens matchtröjor så var utförandet på tröjornas design likartad, 
början år 1918 fram till 2008… 

Snedsteg in i nutid: 

2008 tilläts en väldigt annorlunda variant och sedan dess har vi inte hittat 
tillbaka. Vi har sedan 2008 konsekvent lyckats frångå den specifika och be-
stämda traditionen som är tigerrandigt. 

Under de här åren har matchställen istället varit svartgula tröjor. Måhända 
är det av både stolthet och förnekelse som vi verkar ha lyckats hålla bort 
liknelserna till de matchtröjor som används av en länsrival. För sanningen är 
att ryggtavlorna på många av de här årens ”tigerrandiga” matchtröjor varit 
både obehagligt och skrämmande lika länsrivalen i norr. 

Den här stilmissen, som fått pågå alldeles för länge, har urvattnat den stolta 
tigerrandiga traditionen inom Hammarby Fotboll. En tradition som nu kan 
vara på väg att helt förstöras eftersom den yngre generationen har svårt att 
ta till sig det fula svartgula. 

Vi, motionsställarna, vill inte på något sätt tvinga Hammarby Fotboll, sam-
arbetspartners eller materialdesigners till någon begränsning i sitt arbete. 
Givetvis ska det finnas konstnärlig frihet. Till exempel finns inget korrekt an-
tal tigerränder, utan det har varierat en del under de ”korrekta” åren. Den 
”korrekta” tröjan har också funnits i både lång- liksom kortärmat. 

När det kommer till den tigerrandiga tröjan har den alltså sedan 1918 fram 
till 2008 sett ut på ett SPECIFIKT sätt. Den gick alltid att kallas randig. Alltid 
med randiga ärmar, nästan alltid med ränder på ryggtavlan. 

Motionsställarna är av åsikten att det överhuvudtaget inte är någon mening 
med att spela i färgerna svart och gult om de distinkta tigerränderna non-
chaleras och frångås. 

De svarta matchtröjorna med två gula fält på bröstet måste stoppas, de till-
hör inte Hammarby Fotbolls tradition överhuvudtaget, och har trots det fått 
användas i flera år, senast år 2020. 

Vi vill också påpeka att vi, liksom andra, vid flertalet tillfällen och i flera år 
har försökt göra vår röst hörd till Hammarby Fotboll AB och ansvariga utan 
att få gehör i frågan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås: 

Att Hammarby IF Fotboll verkar för att designen på eventuella tigerrandiga 
tröjor är enligt traditionen. Det vill säga matchtröjor med ränder (glöm inte är-
marna!), likt de tigerrandiga tröjor som burits av storheter som Nacka Skog-
lund, Kenta Ohlsson och Kennedy Bakircioglu. Behövs inspiration så finns 
det bifogat i motionen. 

Carl Lindberg och Ola Eriksson 

Styrelsens yttrande:
Tack för en spännande och genomarbetad motion. Motionärerna vill att års-
mötet beslutar om att Hammarby IF Fotbolls representationslag, som orga-
niseras i Hammarby Fotboll AB, ska ha permanenta och fastslagna mönster-
regler för det så kallade ”tigerrandiga” bortastället.

Skribenterna yrkar att årsmötet beslutar ”Att Hammarby IF Fotboll verkar för 
att designen på eventuella tigerrandiga tröjor är enligt traditionen. Det vill 
säga matchtröjor med ränder (glöm inte ärmarna!)” och hänvisar till bildex-
empel i sin motion.

Matchställens utformning är en hett omdebatterad fråga där åsikterna ofta 
går isär. Motioner i frågan lämnas med jämna mellanrum in till föreningens 
årsmöten. Frågan om matchställens utformning kom upp på årsmöten så 
sent som 2013 och 2020, då styrelsen återkopplade så här:

2013:  

2020: 

Styrelsen anser att bolaget idag agerar enligt det svar som gavs 2013, med 
referensgrupper och professionella designers, som framgångsrikt tagit fram 
populära matchställ med hög kvalitet. Styrelsen anser att det är viktigt att 
sätta in frågan i ett nutida sammanhang, där vi idag agerar i en värld som 
är djupt annorlunda än för cirka 30 år sedan, den tid som motionären bland 
annat refererar till. Idag är Hammarby Fotboll beroende av en framgångsrik 
kommersiell verksamhet för att kunna vara sportsligt konkurrenskraftig. För 
att även fortsättningsvis kunna agera med maximala förutsättningar anser 
styrelsen att den nuvarande flexibiliteten vad gäller färgkombinationer på 
matchställ ska kvarstå.

Styrelsen anser inte att förutsättningarna har förändrats sedan förra årsmö-
tet. Bolaget har fortfarande stor nytta av den flexibilitet som är nödvändig i 
förhållande till materialleverantörer, sponsorer med flera. Styrelsen anser att 
arbetet med professionella designer och referensgrupp bär frukt, och den 
nya tröjsponsorn Huski Chocolate har exempelvis en logotyp vars färger har-
monierar med årets matchställ.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Styrelsen föreslogs inledningsvis att denna motion skulle behandlas tillsam-
mans med motion 6 som också gäller dräktens utseende. Årsmötet gick dock 
inte med på förslaget då man ansåg att de två motionerna behandlade olika 
aspekter när det gäller dräktens utformning och färgval.

Denna motion gällde specifikt vid användning av de tigerrandiga dräkterna 
och framhöll att man vid dessa tillfällen bör vårda traditionen, och att Ham-
marby Fotboll på senare frångått detta. Styrelsens yttrande var att man 
inte vill begränsa flexibiliteten när det gäller dräktutformning i förhållande 
till materialleverantörer, sponsorer med flera. Man framhöll också det finns 
referensgrupper där supportrar ingår. Flera mötesdeltagare förde fram sina 
åsikter innan mötet hade att ta ställning till styrelsens förslag; att motionen 
avslås eller motionärernas förslag med ordalydelsen:

Att Hammarby IF Fotboll verkar för att designen på eventuella tigerrandiga 
tröjor är enligt traditionen.

Mötesordföranden fann att motionärernas förslag vunnit gehör vid den 
muntliga omröstningen.
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Motion nr. 4 – 2021.
Ändra fotbollssäsongen!

Fotbollssäsongen i vårt land är utlagd över året vår-höst.

Denna uppläggning har funnits sedan 1959. Dessförinnan var den upplagd 
på samma sätt som en majoritet av Europas fotbollsnationer höst/vår. Nu är 
det bara de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland som har vår/höst 
eftersom även Ryssland har gått över till höst-vår. 

När vi tidigare d.v.s. före 1959 hade höst vår fungerade detta också bra så 
att gå tillbaka till höst/vår skulle inte vara så svårt och vi får därmed en na-
turlig anpassning till Europas övriga fotbollsnationer.

Den som nu blir svensk mästare i november-december skulle bli mästare 
i juni och därmed bli bättre och mer direkt anpassad till de europeiska cu-
perna.

Vi skulle också på det sättet få en naturligare anpassning till de s.k. transfe-
rfönstren vilket skulle skapa en bättre ordning och trygghet.

Vi borde nu agera för att föra fram kravet om att ändra säsongsupplägget till 
höst/vår och därmed anpassa oss till övriga Europa. Sen kan det nog inte 
minst kännas bättre att allsvenskan kan avgöras i sommarväder.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att Hammarby Fotboll tar upp en 
diskussion inom ramen för svensk fotboll att lägga om fotbollssäsongen till 
höst/vår.

Stockholm 2021-01-26.
Jan Aspefjord.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen välkomnar varmt denna motion, från föreningens trognaste mo-
tionsskrivare, Jan Aspefjord.

Detta är en fråga som har tagits upp tidigare, senast 2020. Det ska påpekas 
att en eventuell förändring av spelordningen beslutas av SvFF tillsammans 
med SEF. 

Det finns för- och nackdelar med båda spelordningarna men styrelsen an-
ser att fördelarna överväger nackdelarna för nuvarande vår/höst. Höst/vår 
skulle innebära ett uppehåll i tre till fem månader vilket vi tror skulle inverka 
negativt på intresset för Allsvenskan. Höst/vår skulle förmodligen innebära 
ett längre uppehåll på sommaren än vår/höst när klimatet är som fördelak-
tigast för svensk fotboll såsom kvalité på naturgräsplaner och komfort för 
publik vädermässigt.

Argumentet att det skulle vara en fördel att Allsvenskan skulle avgöras i 
vårväder är totalt sett en nackdel publikmässigt eftersom höstmatcherna 
då skulle ha kombinationen av icke avgörande matcher och sämre väder. 
Sportsligt kan svensk fotboll också ha en fördel av att i kvalet till Europaspel 
vara i matchspel gentemot andra nationer som kommer från ett uppehåll.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Inför behandlingen av resterande motioner ställde ordföranden en ordnings-
fråga om alla motioner måste läsa upp i sin helhet. Mötet beslöt att detta 
inte är nödvändigt. 

Motion 4 föreslog att Hammarby Fotboll tar upp en diskussion inom ramen 
för svensk fotboll att lägga om fotbollssäsongen till höst/vår. Förslagsstäl-
laren begärde ordet och förklarade att detta handlar om en anpassning till 
övriga Europa. En mötesdeltagare bad Hammarbys sportchef Jesper Jans-
son, som var närvarande vid mötet, att ge sin syn på saken. Han menade att 
det är en bra motion.

Styrelsen föreslog dock årsmötet att avslå motionen, vilket också blev årsmötets 
beslut utan att man behövde ta till rösträkning. 

Motion nr. 5 – 2021.
Hammarby IF grundades ursprungligen 1889 och fick sitt 
nuvarande namn den 7 mars 1897.

På Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 11 mars 2020 var 165 röst-
berättigade medlemmar närvarande på Södra Teatern. Årsmötet hade i god 
tid i förväg fått ta del av bifogade redogörelse för bakgrund och faktiska om-
ständigheter angående stiftandet av Hammarby IF (se bilaga). 

Årsmötet i Hammarby IF Fotbollförening beslöt den 11 mars 2020 följande: 

1) med 2/3 majoritet fattades ett principiellt beslut om att ändra andra styck-
et i inledningen till Hammarby IF Fotbollförenings stadgar (se förslag i bilaga), 
dock med vetskap och förbehåll att detta för att ta effekt och kunna genom-
föras först krävs godkännande av alliansföreningen Hammarby IF, 

2) med enkel majoritet (ja, det var ju 2/3 av årsmötet som röstade för här 
också :-) fattades ett principbeslut om att Hammarby IF Fotbollförenings 
representanter i styrelsen för alliansföreningen Hammarby Idrottsförening 
återkommande, och minst en gång varje år framöver, aktivt och grundligt 
ska verka för att ändra första meningen i inledningen till Stadgar för Ham-
marby Idrottsförening (se förslag i bilaga) och att argumentationen då alltid 
ska utgå från de faktiska omständigheterna såsom de framgår i §1-5 i sty-
relseprotokollet från den 7 mars 1897 (ansvarsfrihet för avgående styrelse, 
återval av skattmästare och sekreterarare, godkännande av revisionsberät-
telse, godkännande av föregående styrelsemötesprotokoll mm). 

Den stora majoriteten (för att i stadgarna skriva ut det faktum att Hammarby 
IF ursprungligen bildades 1889) på Fotbollförenings årsmöte var självklart 
glädjande. Fotbollsföreningens styrelse och dess representerat Patrik Niklas-
son gjorde senare på våren allt rätt, och i enligt med vårt årsmötes beslut 
ovan, på Alliansföreningens årsmöte. 

Så här refererade Magnus Hagström från Alliansföreningens årsmöte: 
”HIF FF hade lämnat in en motion om ändring av bildandeår från 1897 till 
1889. Yrkandet som är av stor betydelse för historiebeskrivningen av Ham-
marby IF och styrelsen ville varken till- eller avstyrka motionen. Styrelsen fö-
reslog i stället att årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att anlita en eller 
flera oberoende personer med lämplig bakgrund att grundligt utreda frågan 
om vilket år som Hammarby IF kan anses vara bildad. Styrelsen föreslog att 
utredningen ska presenteras i god tid för behandling på nästa årsmöte, och 
om det inte låter sig göras, i god tid före årsmötet 2022. Mötet beslutade att 
godkänna styrelsens förslag, samt att den person som författat motionen, 
Gabriel Gemmel, ska ingå i utredningen.” 

Detta var alltså beslutet på Alliansföreningens årsmöte. Senare under 2020 
ändrade dock Alliansföreningen styrelse på årsmötets beslut såtillvida att 
man bestämde att Gabriel Gemmel inte skulle ingå i utredningen. Enligt en 
styrelseledamot har en ”oberoende och opartisk” grupp skapats som kom-
mer att arbeta med frågan fram till ungefär mars 2021. 

Det bakgrundsmaterial som jag tog fram inför motionen till årsmötet 2020 
var grundat på sådant källmaterial som bl.a. Benjamin Thorén och andra 
uppmärksammat och gjort allmänt känt. Det var helt klart ett oberoende och 
opartiskt arbete i så måtto att det inte finns någon eller några ”intressenter” 
som företräds eller att det finns något som helst bakomliggande syfte utö-
ver att lägga fram fakta. Bakgrundsmaterialet kan faktiskt betraktas som en 
”utredning”. Redogörelsen eller utredningen är med som bilaga till denna 
motion. 

Förslag till beslut:

Motion: 
- Att Hammarby IF Fotbollförening tillställer samtliga medlemmar i alliansför-
eningen Hammarby IF (dvs våra systerföreningar) samt samtliga styrelsele-
damöter i alliansföreningen den utredning som finns som bilaga till denna 
motion, 

samt 
- Att Hammarby IF Fotbollförening återigen lämnar en motion till alliansför-
eningens årsmöte om att första meningen i inledningen till Stadgar för Ham-
marby IF som nu lyder så här: För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprung-
ligen stiftad den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från och 
med den 1 januari 1999. 

ändras till följande lydelse: 
För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad 1889, namnänd-
rad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansför-
ening från och med den 1 januari 1999. 

alternativt: 
För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 10 april 1889, 
namnändrad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en 
alliansförening från och med den 1 januari 1999. 

Stockholm, 26 januari 2021 
Gabriel Gemmel 

Styrelsens yttrande:
Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna, utsedd av årsmötet. På års-
mötet 2020 beslutades - som motionären korrekt påpekar - att ”Hammarby 
IF Fotbollförening ska verka för att ändra första meningen i inledningen till 
Stadgar för Hammarby Idrottsförening”.
Styrelsen i Hammarby IF FF anser att det var olyckligt att Hammarby Alli-
ansen utelämnade motionären i utredningsarbetet. Styrelsen har största 
respekt för årsmötesbeslutet och dess medlemmar och kommer verka för 
att Hammarby alliansförening bifaller Hammarby fotbolls medlemmars års-
mötesbeslut.
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Styrelsen förslår årsmötet besluta att bifalla motionen.

Årsmötets Beslut:
Motionen gällde den pågående utredningen huruvida föreningen ska omfor-
mulera stadgarna i den del där stiftelseår anges. Styrelsens representant 
Patrik Niklasson redogjorde för processen så här långt med den oberoende 
utredning som beställts av HIF Alliansförenings styrelse. 

Motionären förordade att Hammarby IF FF återigen lämnar en motion till 
alliansföreningens årsmöte om att ändra första meningen i inledningen till 
Stadgar för Hammarby IF till denna skrivning:
 
För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad 1889, namnänd-
rad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansför-
ening från och med den 1 januari 1999. 

Alternativt: 
För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 10 april 1889, 
namnändrad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en 
alliansförening från och med den 1 januari 1999. 

Styrelsens förslag att bifalla motionen antogs.

Motion nr. 6 – 2021.
Helvit tröja

Bakgrund:
Hammarby IF är en klubb med en 132 år lång historia. Fotbollen startade 
1915, det är 106 år av fotbollstradition. Hela fotbollssverige vet vilka vi är 
och vad vi står för. Ja, Hammarby IF är nog det mest mytomspunna laget i 
Sverige och med tanke på det är det konstigt att vi inte har ett permanent 
hemmaställ. 

Hammarby IF Fotboll bör ha ett hemmaställ som alla Bajare – såväl äldre 
som knattar - kan känna igen och känna igen sig i. Ett ställ som alla fotbolls-
intresserade i Sverige, och snart i Europa, ska känna igen direkt när de ser 
det.

Förslag:
Motionärerna föreslår att Hammarby IF FF:s hemmaställ ska vara vit tröja, 
gröna shorts och vita strumpor. Ett ställ som länkar oss tillbaka till Ham-
marby IF:s första år som fotbollssektion. Självklart kan tröjan ha mindre in-
slag av grönt så länge tröjan inte blir randig. Även strumpan kan ha mindre 
inslag av grönt.

Motionärerna föreslår att all reklam på hemmastället ska vara i harmoni 
med de färger som återfinns i Hammarby IF:s klubbmärke.

Motionärerna förstår att det måste finnas utrymme för andra matchställ, då 
det kan finnas folk eller sponsorer med annan åsikt. Motionärerna förstår 
vidare att det bör finnas viss flexibilitet för merch. Vi föreslår att dessa ställ 
kan ta sig i uttryck som bortaställ, tredjeställ eller ett alternativt matchställ 
för specifika matcher t. ex. Svenska cupen eller liknande.

Yrkande:
Vi yrkar därmed bifall från årsmötet: 

Att Hammarby IF FF ska spela samtliga hemmamatcher i Allsvenskan i helvit 
tröja med möjlighet av gröna inslag dock ej randig tröja, gröna shorts och vita 
strumpor med möjlighet av gröna inslag. 

Att alla inslag av reklam ska vara i harmoni med stället och Hammarby IF:s 
klubbfärger.

Att Hammarby IF FF gör detta till ett permanent hemmaställ.

Johnny Holmqvist
Anders Jutterström

Adam Carlquist

Styrelsens yttrande:
Tack för ännu en välskriven motion om våra matchställ. Motionärerna vill att 
årsmötet beslutar om att Hammarby IF Fotbolls representationslag, som or-
ganiseras i Hammarby Fotboll AB, ska ha permanenta och fastslagna möns-
terregler för matchdräkten vid hemmamatcher.

Skribenterna vill att Hammarbys hemmaställ alltid ska bestå av vit tröja, 
gröna shorts och vita strumpor. De yrkar på att årsmötet beslutar ”Att Ham-
marby IF FF ska spela samtliga hemmamatcher i Allsvenskan i helvit tröja 
med möjlighet av gröna inslag dock ej randig tröja, gröna shorts och vita 
strumpor med möjlighet av gröna inslag. Att alla inslag av reklam ska vara i 

harmoni med stället och Hammarby IF:s klubbfärger. Att Hammarby IF FF gör 
detta till ett permanent hemmaställ.”

Precis som i fallet med motion 4 är detta en fråga som delar våra medlem-
mar, men svaret från styrelsen blir likvärdigt.

Styrelsen anser att det är viktigt att sätta in frågan i ett nutida sammanhang, 
där vi idag agerar i en värld som är djupt annorlunda än för cirka 30 år se-
dan, den tid som motionären bland annat refererar till. Idag är Hammarby 
Fotboll beroende av en framgångsrik kommersiell verksamhet för att kunna 
vara sportsligt konkurrenskraftig i den moderna fotbollen. För att även fort-
sättningsvis kunna agera med maximala förutsättningar anser styrelsen att 
den nuvarande flexibiliteten vad gäller färgkombinationer på matchställ ska 
kvarstå.

Styrelsen anser inte att förutsättningarna har förändrats sedan förra årsmö-
tet då frågan också var uppe. Bolaget har fortfarande stor nytta av flexibi-
liteten som är nödvändig i förhållande till materialleverantörer, sponsorer 
med flera. Dock anser styrelsen att arbetet med professionella designer och 
referensgrupp bär frukt, och den nya tröjsponsorn Huski Chocolate har exem-
pelvis en logotyp vars gröna färger harmonierar med årets hemmaställ, som 
utgörs av vit tröja med gröna shorts.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Motionärernas föreslog att Hammarby IF FF:s hemmaställ ska vara vit tröja, 
gröna shorts och vita strumpor och att samtliga hemmamatcher i Allsvens-
kan ska spelas med detta ställ, med möjlighet av gröna inslag – dock ej 
randig tröja. Och att Hammarby IF FF gör detta till ett permanent hemmaställ. 

Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås med hänvisning till att det finns 
en stor nytta av att låta flexibiliteten gällande färgkombinationer på match-
ställ kvarstår. 

Mötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr. 7 – 2021.
Inrättandet av en fotbollslobbyist i syfte att reformera 
Villkorstrappan.

Villkorstrappan och dess konsekvenser för Hammarby 

Sedan 2019 har polismyndighetens arbete för att motverka ordningsstör-
ningar i samband med fotbollsmatcher radikalt förändrats. Strategin, känd 
som ”Villkorstrappan”, beskrivs av en av Hammarbys sakkunniga i frågan 
som ”ytterligare ett bevis på myndighetens dysfunktionella organisation och 
struktur”. 

I en nyligen läckt handlingsplan från polisens Nationella operativa avdelning 
förtydligas de åtgärder som polisen ser som rimliga för att motverka ord-
ningsstörningar under den allsvenska säsongen 2021. Bland dessa listas 
arrangörsansvar även utanför det avgränsade arenautrymmet (3.2), strikta 
visitationskrav för all publik (3.3) och publikneddragningar i omfånget (men 
ej begränsat till) 10 - 25 % av arenans maxkapacitet (3.4). 

Ovanstående skärpta restriktioner är resultatet av en säsong utan vare sig 
publik eller ordningsstörningar. Polismyndighetens analys av ordningsläget 
den senaste säsongen med supporternärvaro på läktarna (2019) togs emot 
av Svensk Elitfotbolls generalsekreterare med orden: ”Vi står inte bakom rap-
porten, vi vill inte ens vara en del av den eftersom vi är helt oeniga i många 
av beskrivningarna och slutsatserna.”. 

Att de nya restriktionerna inte har tillkommit som ett resultat av faktiska 
läktarproblem understryks av den rekordhöga upplevda tryggheten på all-
svenska fotbollsmatcher (4,3 på en femgradig skala enligt SEF). Polismyn-
dighetens intresse av att lyssna på de berörda föreningarnas åsikter och 
förändringsförslag framstår som obefintligt, vilket bekräftas av de interna 
myndighetsdokument som under vintern har lyfts fram i medierapportering-
en kring Villkorstrappan. 

Hammarby riskerar av allt att döma att lida kraftig ekonomisk skada till följd 
av ett dysfunktionellt regelverk, upprätthållet av en myndighet utan intresse 
för samverkan eller dialog. 

Behovet av en välfungerande påverkansfunktion 

Det är motionärens bestämda uppfattning att arbetet för att reformera Vill-
korstrappan behöver struktureras och effektiviseras. Begrepp som lobbying 
och strategisk opinionsbildning används sedan lång tid av organisationer i 
många samhällssektorer med behov av att påverka befattningshavare och 
myndigheter. Dessa instrument bör i högre utsträckning nyttjas av fotbollsklub-
bar vars verksamhet i grunden är hotade av polismyndighetens agerande. 
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Det är med andra ord hög tid för en fotbollslobbyist. En sakkunnig person/
funktion med uppdraget att driva opinion för att visa på de negativa effek-
terna av Villkorstrappan och verka för att polisens villkorsstrategi reformeras. 

Syftet är dels att avlasta de personer i föreningen vars arbetsuppgifter inne-
fattar myndighetskontakt, dels att öka effektiviteten i påverkansarbetet mot 
polismyndigheten. Arbetet kan med fördel bedrivas med flera föreningar som 
uppdragsgivare. 

Ett flertal organisationer kan redan i dag anses som legitima representan-
ter för elitklubbarnas intressen gentemot polismyndigheten. SEF, SFSU och 
SvFF/RF är exempel på detta. Trots goda intentioner (från vissa av nämnda 
organisationer) har situationen under de två senaste säsongerna snarast 
förvärrats. Nya strategier för att uppnå förändring är av allt att döma nöd-
vändiga. 2 

Möjlig struktur, finansiering och organisering av påverkansarbetet

Rapporteringen kring Villkorstrappan gör gällande att det främst är Polismyn-
digheten i Stockholms agerande som ligger till grund för dagens problematik. 
I remissvaren till polisens inriktningsbeslut 2020 framkommer att flera andra 
regioner kritiserar det av Stockholmspolisen framforcerade villkorsarbetet. 

Det är därför naturligt att ett opinionsbildande arbete i syfte att reformera till-
lämpningen av Villkorstrappan kan ske under de tre Stockholmsklubbarnas 
gemensamma översyn. Liknande samverkan bedrivs/har bedrivits i frågor 
där de tre klubbarna delar gemensamma intressen gentemot myndigheter 
och beslutsfattare. 

Rent praktiskt kan en fotbollslobbyist ges ett tidsbegränsat uppdrag (exem-
pelvis tolv månader med möjlighet till förlängning efter utvärdering) med 
evenemangs/säkerhetsansvarige i respektive klubb som gemensam bestäl-
lare. Uppdraget kan ges till en enskild person som gemensamt väljs ut av 
klubbarna, alternativt upphandlas tjänsten från någon av de lobbyfirmor i 
Stockholm som specialiserar sig på denna typ av påverkansarbete*. 

Det bör poängteras att funktionens enda uppgift blir att verka för att refor-
mera polisens skadliga tillämpning av Villkorstrappan med tillhörande res-
triktioner. 

En gemensam beställarfunktion ger ett naturligt delat finansieringsansvar. 
Den totala kostnaden för en fotbollslobbyist kan enligt en grov uppskatt-
ning antas kosta runt en miljon kronor för uppdragsperioden. Kostnaden för 
respektive klubb blir 330 000 SEK. Detta ska sättas i relation till att 25 % 
reducerad publikkapacitet på Nya Söderstadion innebär ett bortfall av biljett-
intäkter på dryga 1,7 miljoner kronor per match (publikkapacitet 30 000 och 
biljettsnittpris 225 SEK). 

Syftet med denna motion är att understryka behovet av ett mer välfungerade, 
välfinansierat och välstrukturerat påverkansarbete i syfte att snarast möjligt 
nedmontera Villkorstrappan. Formerna för detta bör utarbetas av Hammarby. 
Risken är annars uppenbar att arbetet för att rädda föreningens ekonomi 
och verksamhet under Coronapandemin har varit förgäves. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås: 

Att Hammarby Fotboll ges i uppdrag att undersöka den möjliga organisering-
en och finansieringen av en särskild påverkansfunktion (”fotbollslobbyist”) i 
syfte att reformera Villkorstrappan. 

Stockholm 31/1 2021 
Daniel Olsson

*Motionären vill understryka att undertecknad själv inte anser sig lämpad 
för detta uppdrag. 

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar Daniel Olsson för inlämnad motion. Hammarby IF FF och 
Hammarby Fotboll AB arbetar sedan flera år mycket aktivt med denna fråga. 
Ett arbete som förhoppningsvis ska leda till en fungerande dialog mellan 
Hammarby, Polisen och berörda politiker. En förutsättning för att komma 
framåt och nå konkreta lösningar. 

Vi arbetar också nära SEF:s tjänstemannaorganisation samt berörda klub-
bar, då detta är en viktig fråga för hela fotbollsrörelsen. Vi har inom den 
strukturen även samarbeten med externa konsulter och experter. 

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

 
Årsmötets Beslut:
Motionärens förslag handlade om den pågående konflikten mellan elitklub-
barna och Polismyndigheten gällande den arbetsmetod som oftast beskrivs 
”Villkorstrappan”. Förslaget utmynnade i att-satsen: 

Att Hammarby Fotboll ges i uppdrag att undersöka den möjliga organisering-
en och finansieringen av en särskild påverkansfunktion (”fotbollslobbyist”) i 
syfte att reformera Villkorstrappan. 

Styrelsen menade i sitt yttrande att HIF FF och Hammarby Fotboll AB sedan 
flera år redan arbetar aktivt med frågan, i nära samarbete med andra delar 
av fotbollsrörelsen. Styrelsen menade att motionen därmed är besvarad. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr. 8 – 2021.
AEG:s andelar i Hammarby Fotboll AB.

Året 2020 har minst sagt varit ett speciellt år på många sätt och vis. Som 
supporter har man fått lära sig att leva i en värld där man inte längre kan 
gå och se fotboll på plats, utan man tvingas följa Hammarby från tv-soffan. 
Detta leder till en verklighet där supportrarna blir mer och mer alienerade 
från laget. Vikten av stödet från supportrarna blev smärtsamt uppenbar un-
der den gångna säsongen, när samtliga ligor i Europa visade på en nästintill 
totalt utraderad hemmaplansfördel, i samband med att publiken försvann 
från läktarna. Detta sågs även i Sverige, och allra störst blev påverkan för 
Hammarby. Att supportrarna är en extremt väsentlig del för att nå sportsliga 
framgångar blev övertydligt, inte bara via minskad poängskörd på hemmap-
lan, utan även via de supportrar som valde att stå kvar, samt de som köpte 
stödplåtar. 

Hammarby är en förening som i väldigt hög grad har byggt på en stark lo-
kalförankring och en tydlig kultur kring klubben. Medan klubben tagit steg 
mot sportslig framgång senaste åren har man fått se en hel del av dessa 
ideal tummas på i viss mån. Flytten till nya arenan har naturligtvis lett till 
helt nya möjligheter för intäkter, och har varit viktig för att få laget att gå från 
Superettan till att etablera sig på övre halvan i Allsvenskan. Samtidigt bör 
det hållas i åtanke att det inte är optimalt att Hammarby spelar på en multi-
arena med företagsnamn och konstgräs, som dessutom delas med en av de 
värsta antagonisterna. Bristen på stockholmare i herrarnas A-lag är också 
något som inte heller är önskvärt. Även om det är lätt att romantisera en 
tid när halva A-laget bodde på Södermannagatan och hade ett par minuters 
gångavstånd till träningarna på Kanalplan går det naturligtvis inte att vara 
en sån utpräglad kvartersklubb och samtidigt vara ledande i Norden. Båda 
dessa exempel visar dock på hur viktiga kulturella värden riskerar att gå för-
lorade allteftersom klubben tar steg mot en position högre upp i den globala 
fotbollspyramiden. 

Med allt detta i åtanke är det en svår balansgång att gå mellan att vara 
nostalgisk och att vara framåtsträvande, men den behöver inte vara omöjlig. 
Dock finns det redan nu oroväckande tecken på att lokalförankring och kul-
tur gradvis överges i jakt på sportslig framgång, exempelvis de som nämnts 
ovan. Vi är alla medvetna om att AEG har en betydande roll i Hammarby 
Fotboll AB, och att detta en gång i tiden räddat Hammarby från ruinens brant. 
Dock är situationen en annan nu, och trots pandemi finns inte hotet om kon-
kurs närvarande precis runt hörnet på samma sätt numera. Det är i min 
mening en principsak att Hammarby borde vara ägt av medlemmarna till 
100%. I en tid då gapet mellan supportrar och klubb blir större bör alternativ 
utforskas för att säkerställa att supportrarna fortfarande har något att säga 
till om i klubben. 

Tidigare år har det skrivits motioner om minoritetsägares närvaro i Ham-
marby, som avfärdats med motiveringen att det ej är relevant att åtgärda 
ägarsituationen då 51%- regeln agerar som en bromskloss mot försök av 
minoritetsägare att agera enligt Hammarbyfientliga intressen, och att andra 
åtgärder bortom 51%-regeln är överflödiga. Dock har AEG och andra mino-
ritetsägare fortfarande starkt inflytande, då de har flera ledamöter i HFAB:s 
styrelse. Även om det går att argumentera för att det finns sportsliga fördelar 
med att ha Zlatan Ibrahimovic som en delägare finns det principiella skäl att 
argumentera för att beslut om ägandestrukturen inom klubben inte är något 
som bör fattas i Kalifornien, långt borta från Södermalm, och helt utan möj-
lighet till inflytande bland medlemmarna. 

När AEG klev in i klubben var det då en akut tillförsel av kapital behövdes för 
att rädda klubben från konkurs. Då denna ekonomiska situation ej längre 
är aktuell bör samarbetet omvärderas. Supportrarna har under det gångna 
året visat på en stor förmåga att samla in pengar åt diverse ändamål, såsom 
stödplåtar och insamlingskampanjer till spelare. Tidigare år har insamlingar 
dessutom genomförts för att bygga det nya klubbhuset. Med detta i åtanke 
bör det finnas en möjlighet att samla ihop en del av dessa pengar med hjälp 
av supportrarna.

I linje med Hammarbys ideal att vara en förening där supportrarna spelar 
en väsentlig roll, samt den förbättrade ekonomiska situationen i klubben, 
uppmanar jag därmed föreningen att:
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fortsättning på motion 8 

1) ta ställning för principen att Hammarby ska vara en till 100 % medlems-
ägd förening. 

2) utforska de ekonomiska möjligheterna att köpa tillbaka AEG:s (och andra 
eventuella minoritetsägares) andelar i Hammarby Fotboll AB. 

2021-01-31
Mikael Bjuremalm

Styrelsens yttrande:
Tack för motionen. Styrelsen är vänligt inställd till ansatsen i din motion och 
det är lätt att hålla med om många saker som du skriver. Här följer ett kort 
svar i en stor fråga som går ut på att föreningen redan arbetar i den riktning 
som du efterfrågar.

Den här frågan är något av en klassiker som har förekommit i olika varianter 
på våra årsmöten från gång till annan, ända sedan vi för ganska länge sedan 
vid det här laget sålde aktier i Hammarby Fotboll AB. Frågan är ständigt aktu-
ell och handlar om vår innersta identitet som Bajare. 

Styrelsens uppfattning är vidare att knappt någon Bajare motsätter sig prin-
cipen eller önskemålet om att vi vill äga oss själva. Att vi vill just den saken 
har vi dessutom konstaterat på föregående årsmöte. 

Föreningsstyrelsen ser det som en av sina kärnuppgifter att löpande utvärde-
ra sitt och andras ägande i Hammarby Fotboll AB, och ägnar löpande frågan 
en hel del uppmärksamhet. Allt i syfte att hela tiden agera på det sätt som är 
bäst för Bajen på både kortare och längre sikt, inte minst när det gäller att 
finansiera verksamheten.

Som utförligt diskuterades på föregående årsmöte så är det annars ingen 
annan än föreningens medlemmar som ytterst bestämmer över någon del av 
Hammarby Fotboll redan som det är, särskilt avses då Hammarby Fotboll AB 
i vilket AEG har haft ett ägarintresse i många år nu. 51 %-regeln garanterar 
den saken. Ur ett rent maktperspektiv så har alltså föreningen makten över 
verksamheten precis som det alltid har varit.

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad, och ser fram emot att ut-
veckla yttrandet vid årsmötet om det efterfrågas.

Årsmötets Beslut:
En mötesdeltagare föreslog att ajournera mötet i fem minuter för att ge samt-
liga som inte tidigare läst motionen chansen att göra det, i stället för att den 
skulle läsas upp i sin helhet av styrelsemedlem eller förslagsställare. Detta 
förslag antogs av årsmötet. 

Motionen gällande möjligheten för föreningen att köpa tillbaka de 49 procent 
av ägandet som nu finns hos AEG och andra minoritetsägare utmynnade i 
följande uppmaning:

1) ta ställning för principen att Hammarby ska vara en till 100% medlemsägd 
förening

2) utforska de ekonomiska möjligheterna att köpa tillbaka AEG:s (och andra 
eventuella minoritetsägares andelar) i Hammarby Fotboll AB. 

I den påföljande diskussionen menade förslagsställaren att frågan inte en-
bart ideologisk och principiell utan att det också fanns exempel på att AEG:s 
inflytande i Hammarby Fotboll AB även varit skadligt. 

Styrelsen menade i sitt yttrande att föreningen redan arbetar i den riktning 
som motionären förordar och att motionen därmed är besvarad.

Mötet beslutade att bifalla motionen. 

Motion nr. 9 – 2021.
Förlängd säsong i Allsvenskan.

Förra säsongen spelades Allsvenskan ända in till december. Detta tycker jag 
är något som Hammarby Fotboll ska verka för. En förlängd säsong gynnar 
Hammarby då det inte komprimeras lika många matcher per vecka. Om vi 
kan spela hela november ut så slipper vi med största sannolikhet tre match-
er per vecka. Vårat mål är Europaspel varje säsong och även ur den aspekten 
är en förlängd säsong något att verka för. Eftersom det nästan varje som-
mar är någon form av mästerskap så måste alltid allsvenskan få stå tillbaka 
och komprimera omgångar vilket gör att spelarna inte hinner återhämta sig 
samt att publiken får svårare att hinna med, i värsta fall fem matcher på en 
2-veckorsperiod. Höstarna är ljumna och november är en fullt kapabel fot-
bollsmånad. Dessutom brukar inte spelarna gå på semester förrän i slutet av 
november ändå. I Norge spelar man säsongen november ut och klarar Norge 
det så går det även i Sverige.

Jag yrkar för att Hammarby fotboll verkar för en förlängd allsvensk säsong.

Stockholm 21-01-21
Marcus Ekholm

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar Marcus Ekholm för hans inlämnade motion om förlängd sä-
song i Allsvenskan. Styrelsen kommer att verka för detta genom de struktu-
rer och regelverk som finns inom SvFF och SEF. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalls.

Årsmötets Beslut:

Motionären yrkade på att Hammarby Fotboll ska verka för en förlängd all-
svensk säsong, med spel under hela november månad. 

Styrelsen föreslog att bifalla motionen, vilket också blev årsmötets beslut

Motion nr. 10 – 2021.

Lagen går in olika inför hemmamatch.
Då vi såg i förra årets allsvenska att lagen inte behöver gå in på planen sida 
vid sida inför match, tänker på matchen Varberg mor MFF, så bör Hammarby 
fotboll besluta att vi likt tidigt 90-tal först släpper in motståndarna och sedan 
kommer Hammarby in. Detta för att öka hemmaplansfördelen. Då hyllning-
arna tydligt riktas till vårat lag.

Jag yrkar för att Hammarby fotboll först ska släppa in motståndarna och där-
efter ska Hammarby komma in på planen

Stockholm 21-01-21
Marcus Ekholm

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar motionären för motion att Hammarby Fotboll först ska släp-
pa in bortalaget och därefter ska Hammarby komma in på planen. Styrelsen 
sympatiserar med motionen. Förslaget är tyvärr inte förenligt med Särskilda 
tävlingsbestämmelserna och därmed inte möjligt att genomföra.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Motionären yrkade för att Hammarby först ska släppa in motståndarna vid 
hemmamatcher och därefter själva komma in på planen.

Styrelsen påpekade att detta ej är förenligt med tävlingsbestämmelserna 
och föreslog därför årsmötet att avslå motionen, vilket också beslutades.

Motion nr. 11 – 2021.
Vaccinerade ska få besöka läktarna.
Då vi ser stora intäktsbortfall då ingen publik släpps in på läktarna så bör 
man kunna ordna arrangemang för de som uppvisar vaccinationsintyg vid 
entréerna. Att släppa in vaccinerade kan på intet sätt bidra till ökad smitt-
spridning. Denna motion gäller ju enbart så klart under rådande omständig-
heter då det råder undantag i samhället. Att få in publik är fundamentalt för 
vår förening.

Jag yrkar för att Hammarby fotboll ska verka för att vaccinerade ska få till-
stånd att besöka läktarna så snart det går.

Stockholm 21-01-21
Marcus Ekholm

Styrelsens yttrande:
Vi tackar återigen Marcus Ekholm för ytterligare en motion, denna gång rö-
rande införande av vaccinpass. Vi har under det gångna året arbetet inten-
sivt med att förbereda öppnandet av säkra publika evenemang igen. I det ar-
betet har bland annat vaccinpass varit en av flera lösningar som diskuterats. 

Politiker, myndigheter, SEF och vi som arrangerar publika evenemang är i 
grunden positiva till denna och andra lösningar som kan öppna läktarna på 
ett säkert sätt. Detta är dock ett komplext förfarande och det finns i dagslä-
get varken en central eller lokal genomförandeplan. När detta motionssvar 
skrivs så ligger myndigheternas fokus fortfarande på tillgången till vaccin och 
inte på passen. 

Målet för Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB är att när, myndighe-
terna bedömer att det går att genomföra säkra publika evenemang, skall vi i 
samma stund vara klara att agera. Oavsett lösning.  

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad.

Årsmötets Beslut:
Motionen anknöt till den aktuella situationen med restriktioner kring corona-
pandemin, med yrkandet att Hammarby Fotboll ska verka för att vaccinerade 
ska få tillstånd att besöka läktarna så snart det går.

I styrelsens yttrande framgick att föreningen i olika sammanhang arbetar för 
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att hitta de lösningar som gör att man kan öppna läktarna på ett säkert sätt. 
Man ansåg därmed att motionen besvarats. Årsmötet beslutade enhälligt att 
bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Motion nr. 12 – 2021.

Transparens!
Jag, Bo Alvarsson, skickar härmed in följande motion till årets årsmöte för 
Hammarby IF FF:
I kölvattnet av IK Frejs ekonomiska problem har det uppstått en rad fråge-
tecken kring hur Hammarbys styrelse har agerat i övertagandet av nämnda 
IK Frejs styrelse. Även om det har legat i Frejs intresse med avskrivna skul-
der och ett omtag i lägre divisioner som matchar deras egentliga sportsliga 
ambitioner samtidigt som ungdomssidan i Täbyföreningen säkrats, framstår 
det som att Hammarby har tagit en genväg genom divisionerna för att gynna 
egna intressen på talangsidan. 

En bra tävlingsmiljö för talanger och spelare på återväxt är givetvis efter-
strävansvärd, men får inte ske på bekostnad av beslut (i styrelserum) som 
bryter mot fundamentala principer kring upp- och nedflyttning oavsett vilken 
division det rör sig om. Omständigheterna är inte okomplicerade och en sam-
arbetsklubb ska möjligtvis inte lämnas i sticket, men jag efterlyser en större 
transparens gentemot Hammarbys medlemmar kring liknande situationer 
som kan uppstå i framtiden. Hammarby Fotboll måste alltid verka för fotboll 
ska avgöras på planen och detta bör också gälla samarbetsföreningar som 
kan tänkas ha betydligt mer blygsamma ambitioner att klättra i divisionerna. 

2021-01-31
Bo Alvarsson

Styrelsens yttrande:
Tack för motionen. Motionen innehåller inget tydligt förslag men väl ett tydligt 
tema som styrelsen gärna adresserar.

Föreningsstyrelsen och resten av klubben har inga andra avsikter än att vara 

transparent, i Frej-frågan liksom i andra frågor. Dock gäller detta med sed-
vanlig reservation för att föreningen måste följa lagar, regler och avtal som 
ibland kan begränsa önskad transparens i någon mån. Föreningsstyrelsen 
förstår uppfattningar som har förts fram om att arbetet med transparensen 
inte alltid har varit så bra som föreningsstyrelsen och medlemmarna i fören-
ingen vill ha den och tar till sig kritiken.

Föreningsstyrelsen uttalar därför här att föreningsstyrelsen ska anstränga 
sig än mer framöver för att låta medlemmarna får veta så mycket som möjligt 
om de saker som angår medlemmarna och också låta medlemmar få göra 
sin röst hörd mellan årsmötena. 

Föreningsstyrelsen anser att medlemsmöten, oavsett form, är det bästa fo-
rumet för just dessa saker och arbetar med att få till dessa på bästa sätt. Sty-
relsens ambition är alltså att välfungerande medlemsmöten även framöver 
skall vara utmärkta fora för medlemmar, förtroendevalda och medarbetare i 
det gemensamma arbetet för Bajens och Bajarnas bästa.
Styrelsen anser därmed denna motion besvarad.

Årsmötets Beslut:
Motionären menade att det i samband med skapandet av Hammarby Ta-
langfotbollförening Herrfotboll saknats transparens gentemot Hammarbys 
medlemmar, och efterlyste en bättre hantering i framtiden.

I styrelsens yttrande påpekades att motionen inte innehåller ett tydligt för-
slag men att man avser att anstränga sig mer för att låta medlemmarna veta 
så mycket som möjligt, och även att få chansen att göra sin röst hörd mellan 
årsmötena, bland annat genom medlemsmöten. Man ansåg att motionen 
därmed var besvarad.

Några mötesdeltagare ställde frågor kring detta vilka besvarades av styrel-
semedlemmar. Beslutet blev att årsmötet beslutade att bifalla styrelsens för-
slag att anse motionen besvarad. 

Publikstatistik och utmärkelser 2021
Inte heller denna säsong var en publik-
liga relevant, då stora delar av spelåret 
omgärdades av publika restriktioner. In-
ledningsvis tilläts endast åtta åskådare 
per match, en begränsning som vis-
serligen höjdes efterhand, men normal 
kapacitet tilläts först i oktober. Då fick 
vi å andra sidan ganska snabbt talande 
exempel på vad som gått förlorat. Dam-
lagets derby mot AIK flyttades till Tele2 
Arena och där slogs ett nytt storartat 
publikrekord för damfotboll på klubb-
nivå. Hela 18 537 var på plats när Ham-
marby besegrade derbymotståndaren.

Herrlaget mötte även de AIK i sin öppnings-
match utan annan publikbegränsning än 
arenans kapacitet, och då kom 29 317 åskå-
dare. Därefter hade Bajen över 20 000 åskå-
dare på de resterande tre hemmamatcherna 
under säsongen. 

Klas Ruthmans Pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årli-
gen delar ut ett pris till spelare inom Ham-

marbys ungdomsfotboll. Priset har delats ut 
sedan 2009 men pausade under 2020 och 
2021. Meningen är att priset åter ska delas 
ut under 2022. 

Ovve Anderssons Ledarpris
Samma gäller Ovve Anderssons Ledarpris, 
som instiftades 2013 och som årligen delas 
ut till en ledare inom Hammarbyfotbollen. 
Även där blev det alltså uppehåll under 2020 
och 2021 med avsikt att det åter ska delas ut 
under 2022. 

Värdegrundspriserna 2021 
2021 kunde föreningen åter dela ut de årliga 
Värdegrundspriserna på Tele2 Arena inför 
publik. I samband med halvtidspausen i da-
mernas fotbollsderby mot AIK delades priset 
ut. Totalt mottog i år 138 spelare som uppträtt 
i enlighet med andemeningen i Hammarby 
Fotbolls värdegrund, från klubbens lag födda 
2013 och äldre, utmärkelsen. Stort grattis till 
samtliga pristagare! Värdegrundspriset delas 
2021 ut för sjunde året, till en spelare i varje 
lag. Dessa har alltså levt upp till andemening-

en i Hammarby Fotbolls värdegrund: Rötter-
na, Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, 
Kärleken.

Madelen och Gustav blev Årets Spelare
Utmärkelsen ”Årets Spelare” i herr- respek-
tive damlaget utses av supportrarna genom 
omröstning på hemsidan. På herrsidan blev 
det för andra året i rad en överlägsen seger 
Gustav Ludwigson som denna gång fick 63 
procent av rösterna. I damlaget utsågs Ma-
delen Janogy till årets spelare, hon fick 41 
procent av rösterna. 

Nina och Vladimir stod för Årets Mål
Nina Jakobssons soloräd borta mot Piteå i 
juni röstades fram till Årets Bajenmål på 
damsidan. Dock var det väldigt jämnt i om-
röstningen, segermarginalen var endast 0,1 
procent (!) före Emilia Larssons distansavslut 
hemma mot Växjö. Ninas mål fick 31,4 pro-
cent av rösterna. Klarare marginal fick vi om-
röstningen om årets mål på herrsidan. Med 
över 46% av rösterna utsågs Vladimir Rodics 
yttersida hemma mot AIK i Svenska cupen.
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Hammarbys A-lag herrar (antal seriematcher inom parentes) 

Målvakter: David Ousted (22), Oliver Dovin (8), Davor Blazevic (1), 

Backar: Mads Fenger (29), Mohanad Jeahze (27), Simon Sandberg 
(24), Jón Gudni Fjóluson (21) Björn Paulsen (20), Richard Magyar 
(15), Dennis Widgren (2), Axel Sjöberg (2), Ben Engdahl (1), Joe 
Mendes (0). 

Mittfältare: Darijan Bojanic (29), Akinkunmi Amoo (29), Jeppe 
Andersen (26), Aziz Mohammed Outtara (24), Vladimir Rodic (21), 
Williot Swedberg (19), Abbe Khalili (13), Aimar Sher (10), Mayckel 
Lahdo (7), Abdul Halik Hudu (1), Imad Khalili (0).

Anfallare: Gustav Ludwigson (30), Astrit Selmani (26), Aljosa Matko 
(13), David Accam (13), Paulinho de Oliveira (11), Loué Bayere Junior 
(5), Jusef Erabi (2), Filston Mawana (0). 

Anmärkning: spelarna är indelade enligt den kategori som 
Hammarby Fotboll använder på hemsidan. I praktiken kan de ha 
spelat i annan lagdel när de medverkat i matcher.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen 
kontrakterades de nya spelarna Jón Gudni Fjóluson (senast i 
norska SK Brann), Astrit Selmani från Varbergs BoIS och David 
Accam (på låneavtal från Nashville SC). Från egna leden lyftes 
Williot Swedberg, Jusef Erabi och Mayckel Lahdo upp. 

Under sommarens öppna transferfönster anslöt Björn Paulsen från 
FC Ingolstadt och Aljosa Matko från NK Maribor. Under säsongen 
skedde också vissa överflyttningar mellan Hammarby och 
samarbetsklubben Hammarby Talangfotbollförening Herrfotboll. 
Mot slutet av säsongen fick Ben Engdahl chansen till A-lagsspel.

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2020: Imad 
Khalili avslutade spelarkarriären under våren och övergick 
till en roll som assisterande tränare, David Fällman gick till 
norska Aalesund, Tim Söderström till portugisiska CS Maritimo, 
Serge-Junior Martinsson-Ngouali till kroatiska HNK Gorica, 
Aron Jóhannsson till Lech Poznan och Alexander Kacaniklic till 
kroatiska Hajduk Split. Hjalmar Ekdal gick till Djurgården utan 
att ännu ha spelat en allsvensk match för Hammarby. Muamer 
Tankovic gick redan i oktober 2020 till grekiska AEK. 

Vid sommarfönstret gick Abdul Halik Hudu gick till danska 
Lyngby BK och Aimar Sher till italienska Spezia Calcio. 
Under säsongen lånades Davor Blazevic ut till GIF Sundsvall, 
Dennis Widgren till IK Sirius, Axel Sjöberg till IK Brage. Loué 
Bayere Junior till serbiska Zeleznicar Pancevo och Kalle 
Björklund till Falkenbergs FF och senare Västerås SK.

Ledarstab

Tränare: Stefan Billborn till 10/6, därefter Milos Milojevic till 13/12
Sportchef: Jesper Jansson
Assisterande tränare: Joachim Björklund, Imad Khalili,  
Nenad Djordjevic (från 6/9)
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Medicinskt team: Ludvig Axelsson, Magnus Svärd,  
Christian Andersson
Scoutingansvarig: Mikael Hjelmberg
Team manager: Atena Gerontidou
Players manager: Wadda Tamimi

Hammarbys A-lag (herr) 2021    
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Intern skytteliga
Allsvenskan

Gustav Ludwigson 11 
Astrit Selmani 9 
Akinkunmi Amoo 9
Abbe Khalili 4
Jeppe Andersen 2
Björn Paulsen 2
Aziz Mohammed Outtara 2
Williot Swedberg 2
Aljosa Matko 2
Mads Fenger 1
Paulinho 1
Richard Magyar 1
Simon Sandberg 1
Mohanad Jeahze 1
Darijan Bojanic 1
Vladimir Rodic 1
David Accam 1
Jón Gudni Fjóluson 1

Muamer Tankovic under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan  
Hammarby och Örebro den 30 september 2019. 

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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A-laget herr resultat
Matcher i Allsvenskan

210410 (Eleda Stadion)
Malmö FF-Hammarby 3-2 (2-2)
0-1 20 Gustav Ludwigson (Abbe Khalili), 1-1 
36 Anders Christiansen straff, 2-1 40 Sören 
Rieks (Antonio Colak), 2-2 45+7 Abbe Khalili, 
3-2 90 Jonas Knudsen
Varningar, Malmö: Bonke Innocent 
Hammarby: Mads Fenger, Aziz Mohammed 
Ouattara
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Mikael Hallin, Robert Daradic
Publik: ingen uppgift

210417 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Mjällby AIF 2-0 (1-0)
1-0 45 Akinkunmi Amoo (Mohanad Jeahze), 
2-0 75 Gustav Ludwigson (Astrit Selmani)
Varningar, Hammarby: Mohanad Jeahze, 
Abbe Khalili
Domare: Adam Ladebäck/Daniel Yng, 
Christian Tennstedt, Victor Wolf
Publik: 8

210425 (Friends Arena)
AIK-Hammarby 2-0 (0-0)
1-0 43 Nicolas Stefanelli, 2-0 77 Nabil 
Bahoui (Sebastian Larsson)
Varningar, AIK: Sebastian Larsson, Sotirios 
Papagiannopoulos, Saku Ylätupa Hammarby: 
Astrit Selmani, Jón Gudni Fjóluson, Aimar 
Sher
Domare: Glenn Nyberg/Mahbod Beigi, 
Andreas Söderkvist, Adam Ladebäck
Publik: 8

210501 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-BK Häcken 1-1 (0-1)
0-1 8 Alexander Jeremejeff (Martin Olsson), 
1-1 55 Abbe Khalili (Darijan Bojanic)
Varningar, Hammarby: Abbe Khalili, Astrit 
Selmani, Jeppe Andersen Häcken: Alexander 
Faltsetas, Pontus Dahlberg, Rasmus Lindgren
Domare: Kaspar Sjöberg/Mikael Hallin, 
Niclas Ivarsson, Jasmin Svraka
Publik: 8

210508 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IK Sirius 3-2 (1-0)
1-0 14 Abbe Khalili (Astrit Selmani), 2-0 
46 Jeppe Andersen (Abbe Khalili), 2-1 50 
Jacob Ortmark (Christian Kouakou), 3-1 51 
Akinkunmi Ayobami Amoo (Astrit Selmani), 
3-2 89 Ekin Bulut (Johan Karlsson)
Varning, Sirius: Axel Björnström
Domare: Fredrik Klitte/Peter Allheim, 
Andreas Svensson, Farouk Nehdi
Publik: 8

210512 (Varberg Energi Arena)
Varbergs BoIS-Hammarby 1-3 (1-0)
1-0 34 Albin Mörfelt (Jean Carlos de Brito), 
1-1 67 Aziz Mohammed Ouattara (Darijan 
Bojanic), 1-2 74 Mads Fenger, 1-3 93 
Akinkunmi Amoo (Gustav Ludwigson)
Varningar, Varberg: Robin Tranberg, Adama 
Fofana, Jean Carlos de Brito, Hampus 
Zackrisson Hammarby: David Accam, Aimar 
Sher, Simon Sandberg
Domare: Bojan Pandzic/Robin Wilde, Niklas 
Nyberg, Joakim Östling
Publik: 8

210516 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Djurgårdens IF 2-2 (0-1)
0-1 45+4 Kalle Holmberg (Edward Chilufya), 
1-1 48 Gustav Ludwigson (Astrit Selmani), 1-2 
57 Hampus Finndell, 2-2 80 Astrit Selmani 
(Akinkunmi Amoo)
Varningar, Hammarby: Jeppe Andersen, 
Darijan Bojanic, Abbe Khalili Djurgården: 
Jacob Une Larsen, Kalle Holmberg
Domare: Kristoffer Karlsson/Daniel 
Wärnmark, Peter Allheim, Robert Daradic
Publik: 8

210523 (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF-Hammarby 2-1 (1-1)
0-1 7 Gustav Ludwigson (Darijan Bojanic), 1-1 
39 Romario (Jonathan Ring), 2-1 68 Rasmus 
Sjöstedt (Oliver Berg)
Varningar, Kalmar: Romario Hammarby: 
Simon Sandberg, Richard Magyar, Paulinho
Domare: Granit Maqedonci/Daniel 
Gustavsson, Christian Tennstedt, Andreas 
Dufva-Johansson
Publik: 8

210704 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Halmstads BK 1-1 (0-0)
1-0 72 David Accam (Mohanad Jeahze), 1-1 
91 Marcus Antonsson (Sadat Karim)
Varningar, Hammarby: Aimar Sher 
Halmstad: Edvin Kurtulus
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik Klyver 
Christian Tennstedt, Erik Mattsson
Publik: 7 112

210711 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Degerfors IF 5-1 (1-1)
1-0 44 Darijan Bojanic, 1-1 45+1 
Abdelrahman Saidi, 2-1 52 Akinkunmi Amoo 
(Mohanad Jeahze), 3-1 81 Williot Swedberg, 
4-1 92+2 Jeppe Andersen (Mohanad 
Jeahze), 5-1 90+4 Gustav Ludwigson (Williot 
Swedberg)
Varningar, Hammarby: Mohammed Aziz 
Ouattara, Jeppe Andersen Degerfors: 

Sebastian Olsson, Oliver Ekroth, 
Abdelrahman Saidi
Domare: Kristoffer Karlsson/Peter Allheim, 
Daniel Ekman, Patrik Eriksson
Publik: 7 129

210718 (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 1 Astrit Selmani (David Accam), 0-2 69 
Mohanad Jeahze (Akinkunmi Amoo)
Varningar, Örebro: Michael Almebäck, Johan 
Mårtensson, Kevin Walker, Kevin Adrian 
Wright Hammarby: Aimar Sher, Darijan 
Bojanic
Domare: Bojan Pandzic/Robin Wilde, Daniel 
Ekman, Richard Sundell
Publik: 2 015

210725 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IFK Norrköping 2-1 (1-1)
0-1 2 Samuel Adegbenro (Ari Skulason), 1-1 
26 Gustav Ludwigson (Astrit Selmani), 2-1 83 
Bjørn Paulsen
Varningar, Hammarby: Akinkunmi Amoo 
Norrköping: Ari Skulason
Domare: Fredrik Klitte/Mikael Hallin, Daniel 
Wärnmark, Farouk Nehdi
Publik: 8 396

210801 (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 38 Patrick Kpozo (Simon Kroon), 1-1 69 
Astrit Selmani (Björn Paulsen)
Varningar, Östersund: Nikolaos Dosis, Noah 
Sonko Sundberg, Simon Kroon Hammarby: 
David Accam, Akinkunmi Amoo, Jeppe 
Andersen
Domare: Adam Ladebäck/Daniel Yng, Niclas 
Ivarsson, Magnus Römo Mella
Publik: 2 298

210808 (Nya Ullevi)
IFK Göteborg-Hammarby 0-0
Varningar, Göteborg: August Erlingmark, 
Marcus Berg Hammarby: Jeppe Andersen, 
Aimar Sher
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Domare: Victor Wolf/Niklas Nyberg, Per 
Rehnlund, Kastriot Gerxhaliu
Publik: 9 337

210815 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IF Elfsborg 0-2 (0-1)
0-1 26 Rasmus Alm (Per Frick), 0-2 67 
Alexander Bernhardsson (Frederik Holst)
Varningar, Hammarby: Williot Swedberg, 
Abbe Khalili, Mohanad Jeahze Elfsborg: 
Jeppe Möldrup Okkels
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Farouk Nehdi
Publik: 8 224

210822 (Borås Arena)
IF Elfsborg-Hammarby 2-2 (1-0)
1-0 5 Alexander Bernhardsson (Robert 
Gojani), 2-0 81 Jacob Ondrejka (Marokhy 
Ndione), 2-1 91 Aljoša Matko (Mohanad 
Jeahze), 2-2 95 Abbe Khalili straff
Varningar, Elfsborg: Andre Ibsen Römer, 
Marokhy Ndione, Frederik Holst Hammarby: 
Darijan Bojanic, Jon Gudni Fjoluson
Domare: Kristoffer Karlsson/Niklas Nyberg, 
Daniel Yng, Joseph Matti
Publik: 2 895

210829 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Malmö FF 2-1 (1-1)
1-0 2 Gustav Ludwigson (Mads Fenger), 
1-1 7 självmål (Björn Paulsen), 2-1 68 Astrit 
Selmani (Mohanad Jaehze)
Varningar, Hammarby: Astrit Selmani 
Malmö: Jo Inge Berget
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Niclas Ivarsson, Fredrik Hansson
Publik: 10 002

210912 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Djurgårdens IF-Hammarby 4-1 (3-1)
0-1 19 Gustav Ludwigson (Mohanad Jeahze), 
1-1 30 Magnus Eriksson, 2-1 39 Hjalmar 
Ekdal (Magnus Eriksson), 3-1 42 Joel Asoro 
(Magnus Eriksson), 4-1 74 Edward Chilufya 
(Jacob Widell Zetterström)
Varningar, Djurgården: Elliot Käck 
Hammarby: Mads Fenger, Mohammed Aziz, 
Mohanad Jeahze
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Mohammed Al-Hakim
Publik: 9 120

210920 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Varbergs BoIS 1-0 (1-0)
1-0 45+3 Akinkunmi Amoo (Astrit Selmani)
Varningar, Hammarby: Richard Magyar, 
Astrit Selmani Varberg: Tashreeq Matthews, 
Hampus Zackrisson, Albert Ejupi, Stojan 
Lukic, Joakim Lindner
Domare: Kristoffer Karlsson/Mikael Hallin, 
Christian Tennstedt, Erik Mattsson
Publik: 9 514

210923 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-IFK Göteborg 3-0 (2-0)
1-0 6 Akinkunmi Amoo (Gustav Ludwigson), 
2-0 45+2 Aziz Mohammed Ouattara 
(Akinkunmi Amoo), 3-0 70 Vladimir Rodić 
(Mads Fenger)
Varningar, Hammarby: Mohanad Jeahze, 
Björn Paulsen Göteborg: August Erlingmark
Domare: Kaspar Sjöberg/Peter Allheim, 
Daniel Wärnmark, Fredrik Hansson
Publik: 9 655

210926 (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 1-1 (1-1)

0-1 32 Jón Gudni Fjóluson (Mads Fenger), 1-1 
45+2 Alexander Jeremejeff (Johan Hammar)
Varningar, Häcken: Gustav Berggren, 
Alexander Faltsetas Hammarby: Gustav 
Ludwigson, Mohammed Aziz, Darijan Bojanic
Domare: Mohammed Al-Hakim/Mahbod 
Beigi, Fredrik Klyver, Philip Lindh
Publik: 1 748

211003 (Platinumcars Arena)
IFK Norrköping-Hammarby 3-1 (2-0)
1-0 16 Jonathan Levi straff, 2-0 45+1 Samuel 
Adeniyi Adegbenro (Abdulrazaq Ishaq), 2-1 
61 självmål (Linus Wahlqvist), 3-1 79 Samuel 
Adeniyi Adegbenro (Viktor Agardius)
Varningar, Hammarby: Mads Fenger, 
Mohammed Aziz, Astrit Selmani
Domare: Victor Wolf/Mikael Hallin, Per 
Rehnlund, Jasmin Svraka
Publik: 13 174

211017 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-AIK 1-0 (0-0) 
1-0 58 Akinkunmi Amoo (Gustav Ludwigson)
Varningar, Hammarby: Williot 
Swedberg, Richard Magyar AIK: Sotirios 
Papagiannopoulos
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Mohammed Al-Hakim
Publik: 29 317

211024 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Östersunds FK 4-3 (2-3) 
0-1 9 Marco Weymans (Malcolm Stolt), 
0-2 14 Blair Turgott (Malcolm Stolt), 1-2 
15 självmål, 1-3 19 Ludvig Fritzon (Felix 
Hörberg), 2-3 24 Williot Swedberg (Akinkunmi 
Amoo), 3-3 78 Gustav Ludwigson, 4-3 93 
Akinkunmi Amoo straff

Foto: Jesper Zerm
an / BILDBYRÅN
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Varningar, Hammarby: Mohanad Jeahze, 
Darijan Bojanic, Aljosa Matko Östersund: 
Noah Sonko Sundberg, Marco Weymans
Utv, Östersund: Samuel Laryea Mensiro (76)
Domare: Kaspar Sjöberg/Daniel Yng, Mark 
Josef, Enzo Vesprini
Publik: 21 337

211027 (Studenternas)
IK Sirius-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 26 Richard Magyar (Williot Swedberg)
Varningar, Sirius: Adam Hellborg, Nahom 
Girmai Netabay, Marcus Klingenberg 
Mathisen Hammarby: Mohammed Aziz 
Ouattara, Paulinho
Domare: Fredrik Klitte/Andreas Svensson, 
Pär Leek, Mohamed Nablsi
Publik: 7 387

211101 (Strandvallen)
Mjällby AIF-Hammarby 2-0 (0-0)
1-0 47 Carlos Moros Gracia (Elias Andersson), 
2-0 91 Mamudu Moro (Herman Johansson)
Varningar, Mjällby: Jacob Bergström, Joel 
Nilsson Hammarby: Mohanad Jeahze, Mads 
Fenger, Björn Paulsen
Domare: Granit Maqedonci/Niklas Nyberg, 
Simon Kristensson, Rinon Hasani
Publik: 3 809

211107 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Örebro SK 3-2 (0-1) 
0-1 44 självmål (Björn Paulsen), 1-1 52 Simon 
Sandberg, 1-2 64 Nahir Besara (Hussein 
Ali), 2-2 66 Akinkunmi Amoo, 3-2 85 Gustav 
Ludwigson
Varningar, Örebro: Kevin Walker, Niclas 
Bergmark, Johan Mårtensson
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Robin Wilde, Fredrik Hansson
Publik: 22 013

211121 (Stora Valla)
Degerfors IF-Hammarby 1-4 (0-2)
0-1 19 Bjørn Paulsen (Mads Fenger), 0-2 34 
Astrit Selmani straff, 0-3 55 Paulinho (Jeppe 
Andersen), 0-4 77 Gustav Ludwigson (Aljosa 
Matko), 1-4 89 Victor Edvardsson (Karl Axel 
Lindahl)
Varning, Hammarby: Astrit Selmani
Domare: Kristoffer Karlsson/Daniel 
Gustavsson, Niclas Ivarsson, Andreas Dufva-
Johansson
Publik: 3 978

211128 (Örjans Vall)
Halmstads BK-Hammarby 0-0
Varningar, Halmstad: Edvin Kurtulus, 
Emil Tot Wikström, Andreas Johansson 
Hammarby: Mads Fenger, Aljosa Matko, 
Mayckel Lahdo
Domare: Kaspar Sjöberg/Mehmet Culum, 
Niklas Nyberg, Bojan Pandzic
Publik: 4 277

211204 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Kalmar FF 5-3 (3-1) 
1-0 6 Astrit Selmani (Gustav Ludwigson), 
2-0 19 Astrit Selmani, 3-0 23 Astrit Selmani 
(Akinkunmi Amoo), 3-1 33 Isak Jansson 
(Sebastian Ring), 4-1 50 Astrit Selmani 
(Akinkunmi Amoo), 4-2 56 Jonathan Ring 
(Isak Jansson), 4-3 73 Erik Israelsson 
(Rasmus Sjöstedt), 5-3 76 Aljosa Matko 
(Gustav Ludwigson)

Varningar, Kalmar: Sebastian Ring, Filip 
Sachpekidis
Domare: Adam Ladebäck/Mark Josef, Josef 
Alacam, Mohamed Nablsi
Publik: 21 213

Matcher i Svenska cupen 2020/2021 
Gruppspel och slutspel

210220 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-AFC Eskilstuna 4-1 (2-0)
1-0 11 Jeppe Andersen, 2-0 17 Astrit 
Selmani, 3-0 47 Abbe Khalili, 3-1 67 
Alexander Ahl Holmström, 4-1 70 Mads 
Fenger
Varningar, Hammarby: Abbe Khalili, Simon 
Sandberg
Domare: Farouk Nehdi/Mikael Hallin, Daniel 
Yng, Rambod Beigi
Publik: 0

210228 (Arena Oskarshamn)
Oskarshamns AIK-Hammarby 0-3 (0-1)
0-1 6 självmål, 0-2 59 Akinkunmi Amoo, 0-3 
61 Vladimir Rodic (Astrit Selmani)
Varningar, Oskarshamn: Anton Ekeroth, 
Anton Agebjörn Hammarby: Mads Fenger, 
Axel Sjöberg
Domare: Fredrik Hansson/Fredrik Klyver, Pär 
Leek, Mikael Eriksson
Publik: 0

210307 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-AIK 3-2 (1-0)
1-0 18 Akinkunmi Amoo, 1-1 49 Saku 
Ylätupa, 2-1 56 Vladimir Rodić, 2-2 75 
Sebastian Larsson straff, 3-2 82 Gustav 
Ludwigson
Utv, Hammarby: Richard Magyar (2 gula)
Domare: Mohammed Al-Hakim/Peter Allheim, 
Daniel Wärnmark, Tess Olofsson
Publik: 0

210401 (kvartsfinal, Söderstadion/Tele2 
Arena)
Hammarby-Trelleborgs FF 3-2 ef 1-1 (1-0)
1-0 10 Jeppe Andersen, 1-1 87 Petar Petrovic 
straff, 2-1 93 Gustav Ludwigson, 3-1 99 
David Accam, 3-2 110 Dzenis Kozica
Varningar, Hammarby: Jeppe Andersen, 
Akinkunmi Amoo, Astrit Selmani, David 
Ousted Trelleborg: Johan Blomberg, Fritiof 
Björkén, Fredrik Liverstam, Haris Brkic, 
Mouhammed-Ali Dhaini
Domare: Joakim Östling/Daniel Yng, Per 
Rehnlund, Enzo Vesprini
Publik: 0

210404 (semifinal, Söderstadion/Tele2 
Arena)
Djurgårdens IF-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 17 Aziz Mohammed Ouattara
Varningar, Djurgården: Jacob Une Larsson, 
Hampus Finndell, Magnus Eriksson 
Hammarby: Mads Fenger, Jeppe Andersen
Domare: Fredrik Klitte/Daniel Ekman, Marcus 
Lundgren Klitte, Fredrik Hansson
Publik: 0

210530 (final, Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-BK Häcken 5-4 es (0-0) 
Straffar: 0-1 Alexander Faltsetas, 1-1 
Paulinho, 1-2 Leo Bengtsson, 2-2 David 
Accam, 2-3 Joona Toivio, 3-3 Mads Fenger, 
miss Bénie Adama Traore, 4-3 Aimar Sher, 

4-4 Ali 

Youssef, 5-4 Astrit Selmani
Varningar, Hammarby: Simon Sandberg, 
Mads Fenger, Astrit Selmani, David Ousted 
Häcken: Joona Toivio, Gustav Berggren
Utv, Hammarby: Jeppe Andersen (120, två 
gula) Häcken: Alexander Jeremejeff (105)
Domare: Kaspar Sjöberg/Mikael Hallin, 
Niclas Ivarsson, Victor Wolf
Publik: 8

Match i Svenska cupen 2021/22

211020 (Glysis Sparbanken Arena)
Omgång 2. Hudiksvalls Förenade Fotboll-
Hammarby 1-3 (0-0)
0-1 64 Vladimir Rodic, 1-1 79 Oskar 
Wickman, 1-2 87 Mayckel Lahdo, 1-3 90 
Mayckel Lahdo
Varningar, Hudiksvall: Araya Zerai, Lukas 
Bergquist Hammarby: Mohammed Aziz 
Ouattara
Domare: Henrik Mohlin/Andreas Jansson, 
Anton Sjöberg
Publik: 637
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Matcher i Europa Conference League
210722 (kvalomgång 2, Söderstadion)
Hammarby-NK Maribor, Slovenien 3-1 (0-0)
1-0 55 Astrit Selmani (Darijan Bojanic), 1-1 
60 Nino Žugelj (Marko Alvir), 2-1 64 Astrit 
Selmani (Gustav Ludwigson), 3-1 87 Astrit 
Selmani straff
Varningar, Maribor: Robert Voloder, Blaz 
Vrhovec
Domare: Nicholas Walsh/Colum Spence, 
Andrew Kirkland, Greg Aitken, Skottland
Publik: 7 250

210729 (Stadion Ljudski vrt)
NK Maribor, Slovenien-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 5 David Accam (Darijan Bojanic)
Varningar, Maribor: Daniel Sturm, Martin 
Milec, Ales Mertelj Hammarby: Aziz Outtara
Domare: Juan Martínez Munuera/Diego 
Barbero, Miguel Martínez och Santiago Jaime 
Latre, Spanien
Publik: 5 025 (enl uppgift)

210805 (Stadion FK Partizan, Belgrad)
FK Cukaricki, Serbien-Hammarby 3-1 (2-1)
1-0 22 Djordjic Jovanovic (Asmir Kajevic), 1-1 
25 Gustav Ludwigson (Astrit Selmani), 2-1 40 
Marko Docic (Ibrahimo Ndiaye), 3-1 53 Marko 
Docic (Aleksa Jankovic)

Varningar, Cukaricki: Bojan Roganovic, 
Stefan Sapic, Uros Drezgic, Marko Docic 
Hammarby: Mohanad Jaehze, Jeppe 
Andersen, Jon Gudni Fjoluson, Williot 
Swedberg, Darijan Bojanic
Domare: Yevhenii Aranovskiy/Semen 
Shlonchak, Volodymyr Volodin och Vitaliy 
Romanov, Ukraina
Publik: 1 496 (enl uppgift)

210812 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-FK Cukaricki, Serbien 5-1 (3-0)
1-0 12 Mohanad Jeahze (Akinkunmi Amoo), 
2-0 26 Astrit Selmani (Gustav Ludwigson), 
3-0 43 Bjørn Paulsen (Mads Fenger), 3-1 64 
Ibrahima Ndiaye (Bojan Roganovic), 4-1 67 
Williot Swedberg (Mohanad Jaehze), 5-1 72 
Astrit Selmani (Mohanad Jaehze)
Varningar, Hammarby: Vladimir Rodic, Jeppe 
Andersen Cukaricki: Strahinja Tanasijevic, 
Stefan Sapic
Domare: Dennis Higler/Rogier Honig, Charles 
Schaap och Rob Dieperink, Nederländerna
Publik: 7 651

210819 (St Jakob-Park)
FC Basel 1893, Schweiz-Hammarby 3-1 (1-0)
1-0 30 Arthur Cabral (Sebastiano Esposito), 
1-1 71 Abbe Khalili, 2-1 86 Arthur Cabral 

(Valentin Stocker), 3-1 90 Arthur Cabral straff
Varningar, Basel: Sebastiano Esposito, 
Valentin Stocker Hammarby: Akinkunmi 
Amoo, Darijan Bojanic, Jon Gudni Fjoluson
Domare: Sergei Ivanov/Roman Usachev, 
Valeri Danchenko och Vitali Meshkov, 
Ryssland
Publik: 12 144

210826 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-FC Basel 1893, Schweiz 6-5 
eft str 3-1 (2-0, 0-0)
1-0 48 Jón Gudni Fjóluson (Björn Paulsen), 
2-0 54 Jón Gudni Fjóluson (Mohanad Jeahze), 
3-0 101 Aziz Mohammed Ouattara (Astrit 
Selmani), 3-1 108 Arthur Cabral straff
Varningar, Hammarby: Abbe Khalili, Astrit 
Selmani, Arthur Cabral Basel: Taulant Zhaka, 
Michael Lang, Aziz Ouattara
Domare: Bobby Madden/David Roome, Alan 
Mulvanny och Donald Robertson, Skottland
Straffarna: Darijan Bojanic miss, 3-2 Eray 
Cömert, Paulinho miss, 3-3 Fabian Frei, 
4-3 David Accam, Andy Pelmard miss, 5-3 
Mads Fenger, 5-4 Afimico Pululu, 6-4 Simon 
Sandberg, 6-5 Arthur Cabral      

Foto:  U
rs Lindt / BILDBYRÅN
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Hammarbys damlag (antal seriematcher inom parentes)

Målvakter: Anna Tamminen (22), Britt Elsert Gynning (0), Jonna 
Andersson (0).

Backar: Eva Nyström (21), Alice Carlsson (21), Elsa Karlsson (19), 
June Pedersen (17), Helén Eke (9), Helén Eke (8), Petronella 
Ekroth (0).

Mittfältare: Hanna Lundqvist (20), Ellen Gibson (21), Emma 
Jansson (20), Matilda Vinberg (19), Fanny Hjelm (15), Hanna 
Folkesson (11), Elise Kellond-Knight (1), Jonna Ståhl (0), Mercy 
Sabuni Söderling (0).

Anfallare: Emilia Larsson (22), Madelen Janogy (21), Nina 
Jakobsson (19), Ellen Wangerheim (22), Frida Thörnqvist (16), 
Berglind Björg Thorvaldsdottir (8)

Anmärkning:  I praktiken kan spelarna ha placerats i annan 
lagdel när de medverkat i matcher.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: 
En hel del spelare anslöt till truppen inför säsongen. Finska 
landslagsmålvakten Anna Tamminen kom från Åland United FC, 
Eva Nyström, också finsk landslagsspelare, anslöt från Umeå IK 
liksom Fanny Hjelm, Matilda Vinberg kom från Enskede IK, Nina 
Jakobsson från Piteå IF liksom Madelen Janogy. Under säsong 
anslöt isländskan Berglind Björg Thorvaldsdottir.  

Ledarstab 

Sportchef: Johan Lager
Huvudtränare: Pablo Piñones-Arce 
Assisterande tränare: Ludvig Axelsson
MV tränare: Sofia Lundgren
Lagledare: John Fransson
Medicinskt ansvarig: Mikaela Johansson
Läkare: Anna Marinko 
Fysioterapeut: Lynn Carlsson
Naprapat: Jill Buskas
Analys: Fran Peralta

Hammarbys A-lag (dam) 2021    

Intern skytteliga
Allsvenskan

Madelen Janogy 10
Emilia Larsson 8
Emma Jansson 7
Nina Jakobsson 4
Hanna Folkesson 2
Elsa Karlsson 2
Fanny Hjelm 2
Matilda Vinberg 2 
June Pedersen 1
Alice Carlsson 1
Eva Nyström 1.

Foto: Em
m

a W
allskog / BILDBYRÅN
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A-laget dam resultat
Matcher i Damallsvenskan

210418 (Hammarby IP)
Hammarby-BK Häcken 0-1 (0-1)
0-1 4 självmål (June Pedersen)
Varningar, Hammarby: Hanna Folkesson 
Häcken: Julia Zigliotti, Stina Blackstenius
Domare: Paul Shamoun/Elsa Wisting, Hanna 
Laajanen, Jonas Jonsson
Publik: 8

210424 (Malmö IP)
FC Rosengård-Hammarby 3-1 (2-0)
1-0 14 Olivia Schough, 2-0 29 Jelena 
Cankovic straff, 3-0 50 Olivia Schough, 3-1 
73 Hanna Folkesson (June Pedersen)
Varning, Hammarby: Alice Carlsson
Domare: Kaspar Sjöberg/Emelie Elfstrand, 
Heba Saadieh, Emil Persson
Publik: 8

210501 (Hammarby IP)
Hammarby-KIF Örebro 5-0 (0-0)
1-0 55 Hanna Folkesson (Madelen Janogy), 
2-0 58 Emilia Larsson (Madelen Janogy), 3-0 
61 Emma Jansson, 4-0 77 Madelen Janogy 
(Elsa Karlsson), 5-0 86 Elsa Karlsson
Varningar, KIF Örebro: Jenna Hellstom, Carly 
Wickenheiser
Domare: Sandra Österberg/Leonora 
Heimdahl, Heba Saadieh, Ali Ali
Publik: 8

210508 (Skytteholms IP)
AIK-Hammarby 2-2 (1-1)
1-0 15 Nora Rönnfors (Emma Santamäki), 
1-1 19 Eva Nyström (Emilia Larsson), 1-2 56 
Madelen Janogy, 2-2 87 Rusul Rosa Kafaji 
(Jenny-Julia Danielsson)
Varningar, Hammarby: Alice Carlsson, Eva 
Nyström, Hanna Folkesson
Domare: Lovisa Johansson/Jilan Taher, 
Josefine Bastås, Ali Ali
Publik: 8

210517 (Tunavallen)
Eskilstuna United DFF-Hammarby 1-1 (0-1)
0-1 15 Emilia Larsson (Ellen Wangerheim), 
1-1 94 Vaila Barsley (Amanda Nildén)
Varningar, Eskilstuna: Halimatu Ibrahim 
Ayinde, Felicia Rogic, Noor Eckhoff, Matilda 
Plan Hammarby: June Pedersen
Utv, Hammarby: Helén Eke (82, två gula)
Domare: Sara Wiinikka/Josefin Aronsson, 
Heba Saadieh, Augin Melki

210522 (Hammarby IP)
Hammarby-Djurgårdens IF 3-2 (1-1)
1-0 7 Madelen Janogy (Emilia Larsson), 1-1 8 
Elizabeth Addo, 2-1 58 Emma Jansson straff, 
2-2 77 Hayley Dowd, 3-2 82 Emma Jansson 
(Matilda Winberg)
Varning, Hammarby: Anna Tamminen
Domare: Lovisa Johansson/Emelie Elfstrand, 
Ida Kellström, Augin Melki
Publik: 8

210529 (Hammarby IP)
Hammarby-Kristianstads DFF 3-1 (2-0)
1-0 28 Madelen Janogy (Emilia Larsson), 2-0 
37 Madelen Janogy, 3-0 48 Emma Jansson, 
3-1 53 Emma Petrovic

Varningar, Kristianstad: Sif Atladottir, Kajsa 
Törnkvist, Mathilde Janzen
Domare: Erik Mattsson/Hanna Laajanen, 
Elsa Wisting, Jonas Jonsson
Publik: 8

210604 (Linköping Arena)
FC Linköping-Hammarby 3-3 (2-2)
0-1 4 Emilia Larsson, 1-1 17 Sofie Bredgaard, 
1-2 27 Emma Jansson straff, 2-2 32 Sofie 
Bredgaard (Heidi Ellingsen), 3-2 51 Nilla 
Fischer, 3-3 62 Matilda Vinberg (Madelen 
Janogy)
Varningar, Linköping: Sofie Bredgaard 
Hammarby: Alice Carlsson
Domare: Albert Mustafa/Emelie Elfstrand, 
Selma Griberg, Emanoel Tanzi
Publik: 500

210620 (LF Arena)
Piteå IF-Hammarby 0-3 (0-1)
0-1 3 Madelen Janogy straff, 0-2 54 Madelen 
Janogy (Matilda Vinberg), 0-3 92 Nina 
Jakobsson
Varningar, Piteå: Jennie Nordin Hammarby: 
Emilia Larsson, Eva Nyström
Domare: Pontus Olofsson/Hanna Laajanen, 
Elsa Wisting, Mattias Hiding
Publik: 329

210624 (Hammarby IP)
Hammarby-Växjö DFF 2-1 (0-0)
1-0 49 Emilia Larsson, 1-1 61 Elin Nilsson, 
2-1 71 Matilda Vinberg
Varning, Växjö: Shannon Woeller
Utv, Växjö: Emilie Henrikssen (74, två gula)
Domare: Sara Persson/Alisa Levälampi, 
Leonora Heimdahl, Jesper Fredholm
Publik: 450

210703 (Hammarby IP)
Hammarby-Vittsjö GIK 0-1 (0-0)
0-1 93 Fernanda da Silva
Domare: Sandra Österberg/Elsa Wisting, 
Heba Saadieh, Jennifer Björnler
Publik: 415

210708 (Behrn Arena)
KIF Örebro-Hammarby 2-3 (1-1)
0-1 7 Madelen Janogy (Matilda Vinberg), 1-1 
9 självmål, 2-1 48 Karin Lundin (Sara Lilja 

Vidlund), 2-2 76 Elsa Karlsson (Madelen 
Janogy), 2-3 81 Emilia Larsson (Emma 
Jansson)
Domare: Sara Wiinikka/Hanna Laajanen, 
Caroline Lindqvist, Stefan Fredriksson
Publik: 713

210820 (Hammarby IP)
Hammarby-Eskilstuna United DFF 0-2 (0-2)
0-1 4 Mia Jalkerud, 0-2 16 Felicia Rogic (Mia 
Jalkerud)
Varningar, Hammarby: Alice Carlsson, Hanna 
Lundkvist Eskilstuna: Anna Oskarsson, Elise 
Stenevik, Ngozi Sonia Okobi-Okeoghene, 
Felicia Rogic
Domare: Sara Wiinikka/Josefine Bastås, 
Heba Saadieh, Koray Köylüoglu
Publik: 450

210828 (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 5-1 (3-1)
0-1 3 Hanna Lundkvist, 1-1 7 Dilja Yr Zomers 
(Julia Ziliotti), 2-1 30 Mille Gejl Jensen (Stina 
Blackstenius), 3-1 33 Filippa Curmark, 4-1 48 
Mille Gejl Jensen (Filippa Angeldahl), 5-1 52 
Filippa Curmark
Domare: Pernilla Larsson/Jilan Taher, Almira 
Spahic, Jure Sosic
Publik: 895

210905 (Kristianstads Fotbollsarena)
Kristianstads DFF-Hammarby 1-2 (0-0)
1-0 54 Delaney Baie Pridham (Sveindis Jane 
Jonsdottir), 1-1 67 Emilia Larsson (Madelen 
Janogy), 1-2 74 Emma Jansson
Varningar, Kristianstad: Sveindis Jane 
Jonsdottir Hammarby: Hanna Folkesson, 
Emma Jansson
Domare: Bobby Sjögren-Engels/Almira 
Spahic, Igno Andovski, Stefan Jovanovic
Publik: 460

210912 (Hammarby IP)
Hammarby-FC Rosengård 1-2 (0-1)
0-1 26 Sanne Troelsgaard, 0-2 68 Jelena 
Čanković straff, 1-2 92 Nina Jakobsson (Elsa 
Karlsson)
Varning, Hammarby: Alice Carlsson
Domare: Sara Persson/Julia Magnusson 
Sandkvist, Almira Spahic, Josefin Aronsson
Publik: 473
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210925 (Stadion)
Djurgårdens IF-Hammarby 2-1 (1-0)
1-0 10 Daniela Zamora (Fanny Lång), 2-0 56 
Hayley Dowd, 2-1 71 Nina Jakobsson
Varningar, Djurgården: Julia Walentowicz 
Hammarby: Madelen Janogy
Domare: Sara Persson/Josefin Aronsson, 
Hanna Laajanen, Koray Köylüoglu
Publik: 2 096

211003 (Hammarby IP)
Hammarby-Piteå IF 1-1 (0-1) 
1-0 32 Cajsa Hedlund (Katrina Guillou), 1-1 
77 Emilia Larsson
Varning, Piteå: Sofia Wännerdahl
Domare: Granit Maqedonci/Elsa Wisting, 
Heba Saadieh, Fernando Gonzalez
Publik: 755

211010 (Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-AIK 4-1 (1-0)
1-0 20 Madelen Janogy (Berglind Björg 
Thorvaldsdóttir), 2-0 56 Alice Carlsson, 2-1 
57 Honoka Hayashi (Kaisa Collin), 3-1 63 
Berglind Björg Thorvaldsdóttir, 4-1 81 Emma 
Jansson straff
Varning, AIK: Jenny-Julia Danielsson
Domare: Sara Persson/Almira Spahic, Jilan 
Taher, Koray Köylüoglu
Publik: 18 537

211016 (Vittsjö IP)
Vittsjö GIK-Hammarby 3-1 (2-0)
1-0 28 Clare Polkinghorn (Fernanda Da Silva), 
2-0 32 Tove Almqvist (Clare Polkinghorn), 3-0 

57 Mie Leth Jans (Clara Markstedt), 3-1 83 
June Pedersen (Matilda Vinberg)
Varningar, Vittsjö: Mie Leth Jans, Fernanda 
Da Silva Hammarby: Eva Nyström, June 
Pedersen
Domare: Lovisa Johansson/Emelie Elfstrand, 
Pontus Karlsson, Johan Söderström
Publik: 585

211030 (Hammarby IP)
Hammarby-Linköpings FC 1-3 (0-2)
0-1 10 Uchenna Grace Kanu, 0-2 40 Uchenna 
Grace Kanu, 0-3 64 Uchenna Grace Kanu, 
1-3 66 Nina Jakobsson
Domare: Anastasia Oberlauf Poopuu/Emelie 
Elfstrand, Elsa Wisting, Fernando Gonzalez
Publik: 2 173

211106 (Visma Arena)
Växjö DFF-Hammarby 0-2 (0-2)
0-1 15 Madelen Janogy, 0-2 35 Emilia 
Larsson
Varningar, Växjö: Emmi Alanen Hammarby: 
Frida Thörnqvist
Domare: Maral Mirzai Beni/Jilan Taher, 
Viktoria Månsson, Hampus Savolainen
Publik: 316

Svenska cupen 2020/21
210313 (gruppspel, Behrn Arena)
Karlslunds IF Örebro-Hammarby 0-3 (0-0)
0-1 51 Emilia Larsson, 0-2 62 Emilia Larsson, 
0-3 71 Emilia Larsson
Varningar, KIF Örebro: Jenna Hellstrom, 
Carly Wickenheiser

Domare: Pernilla Larsson/Josefine Bastås, 
Heba Saadieh, Eskil Svedberg

210321 (Tunavallen)
Eskilstuna United-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 74 Loreta Kullashi
Varning, Eskilstuna: Loreta Kullashi
Domare: Lovisa Johansson/Caroline 
Lindqvist, Moa Wettby, Augin Melki

210327 (Hammarby IP)
Hammarby-Sundsvalls DFF 7-1 (2-0)
1-0 45+1 Nina Jakobsson, 2-0 45+2 Nina 
Jakobsson, 3-0 69 Emilia Larsson, 4-0 78 
Emma Jansson, 5-0 80 Madelen Janogy, 
5-1 84 Linnea Strand straff, 6-1 87 Emilia 
Larsson, 7-1 94 Emilia Larsson
Varning, Hammarby: Anna Tamminen
Domare: Jennifer Björnler/Ida Kellström, 
Jakob Lejonstad, Marcus Holmberg

Svenska cupen 2021/22
210929 (Sätra BP)
Sätra SK-Hammarby 0-3 (0-1)
0-1 13 Ellen Wangerheim, 0-2 56 Matilda 
Vinberg, 0-3 93 Frida Thörnqvist
Varningar, Sätra: Alice Pettersson, Hanna 
Clarstedt, Maya Wassman
Domare: Moa Wettby/Alisa Levälampi, 
Leonora Heimdahl
Publik: 200
Segern gjorde att Bajen är kvalificerat för 
Svenska cupens gruppspelsfas 2022/23. 

Foto: Em
m

a W
allskog / BILDBYRÅN



44 45HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2021        

Matcher i Svenska Futsalligan (SFL) 
2020-21

200927 ( Eriksdalshallen)
Hammarby-Norrköpings FK 3-0 (2-0)
1-0 11.39 självmål (Sebastian Holmqvist), 
2-0 16.40 Sebastian Holmqvist, 3-0 21.57 
Jonatan Almendra Cifuentes
Domare: Odai Alwani, David Glavonjic, Haris 
Curovac
Publik: 42

201004 (Gamla Idrottshuset)
Örebro SK-Hammarby 4-0 (3-0)
1-0 0.28 Adnan Cirak, 2-0 2.40 Maicon Tauan 
Dias Alves, 3-0 16.53 Adnan Cirak, 4-0 39.36 
Adnan Cirak straff
Domare: David Glavonjic, Abdelmasih 
Gergess, Namik Idrizovic
Publik: 50

201007 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Strängnäs FC 6-4 (3-2)
1-0 1.47 Ljeutrim Makolli, 1-1 7.28 Milkyas 
Andue, 2-1 9.28 Aus Al Maliki, 3-1 11.29 
Mosaddiq Zekria, 3-2 12.00 Milkyas Andue, 
4-2 21.27 Ljeutrim Makolli, 4-3 21.46 Edvin 
Lelic Ahmetovic, 5-3 28.05 Fredrik Arvidsson, 
6-3 33.54 Fredrik Arvidsson, 6-4 35.28 
Denis Milovanovic
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Tomislav Cosic
Publik: 49

201011 (Arena Älvhögsborg)
Skoftebyns IF-Hammarby 2-3 (1-2)
0-1 4.02 Ljeutrim Makolli, 0-2 12.57 Aus 
Al Maliki, 1-2 18.50 Sabrija Jasarevic, 1-3 
24.03 Sebastian Holmqvist, 2-3 39.54 Viktor 
Mossberg
Domare: David Glavonjic, Odai Alwani, 
Roberto Incorvaia
Publik: 32

201018 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Torslanda IK 7-4 (3-0)
1-0 1.29 Mosaddiq Zekria, 2-0 7.40 Aus Al 
Maliki, 3-0 15.36 Fredrik Arvidsson, 4-0 
30.59 Liridon Makolli, 4-1 32.37 Patrik Falk, 
4-2 36.09 Rickard Schöndell, 4-3 36.53 
Patrik Falk, 5-3 38.40 Liridon Makolli, 6-3 
38.53 Aus Al Maliki, 6-4 39.07 Rickard 
Schöndell, 7-4 39.54 Aus Al Maliki

Domare: Namik Idrizovic, Tomislav Cosic, 
Carlos Kaly
Publik: 49

201025 (Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Göteborg 4-7 (2-5)
0-1 2.39 Emilio Rossi, 1-1 2.59 Aus Al 
Maliki, 1-2 6.56 Emilio Rossi, 1-3 8.03 Albert 
Hiseni, 1-4 9.33 Flamur Tahiri straff, 2-4 
17.37 Fredrik Arvidsson, 2-5 19.21 Fehim 
Smajlovic, 2-6 28.57 Haidar Bejan, 3-6 
31.41 Modaser Zekiri, 3-7 32.55 Roberto 
Dos Santos Goncalves, 4-7 33.15 Michael 
Basberber
Domare: David Glavonjic, Odai Alwani, Kamal 
Berrahmoune
Publik: 49

201031 (Agnebergshallen)
IFK Uddevalla-Hammarby 3-4 (2-2)
0-1 Jonatan Almendra Cifuentes, 0-2 5.23 
Liridon Makolli, 1-2 12.56 Idris Abdi, 2-2 
13.17 självmål, 3-2 24.59 Farhan Yousofi, 3-3 
25.25 Ljeutrim Makolli, 3-4 33.52 Mosaddiq 
Zekria
Domare: Ademir Avdic, Daniel Särén, Peter 
Johansson
Publik: 50

201113 (Eriksdalshallen)
Hammarby-AFC Eskilstuna 8-4 (0-2)

0-1 10.41 Lukman Murad, 0-2 15.50 
Sebastian Nygårds, 1-2 20.26 Alan Arslan, 
2-2 21.48 Liridon Makolli, 3-2 25.50 Alan 
Arslan, 4-2 30.00 Ljeutrim Makolli, 5-2 
32.22 Alan Arslan, 5-3 33.22 Donat Gashi, 
6-3 35.59 Fredrik Arvidsson, 6-4 36.48 
Sebastian Nygårds, 7-4 38.40 Alan Arslan, 
8-4 39.52 Modaser Zekria
Domare: David Glavonjic, Odai Alwani, Haris 
Curovac
Publik: 46

201115 (Boråshallen)
Borås AIK-Hammarby 2-6 (0-4)
0-1 4.55 Ljeutrim Makolli, 0-2 9.59 Ösgür 
Yasar, 0-3 16.45 Arsalan Ashtari, 0-4 19.16 
Arsalan Ashtari, 0-5 27.19 Gabriel Diaz, 0-6 
33.14 Josef Rakez 1-6 34.47 Robin Yarsuvat, 
2-6 38.45 Alexander Elmström
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Teddy Dahlin
Publik: 49

201129 (Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Uddevalla 3-1 (0-1)
0-1 19.14 Martin Smedberg Dalence, 1-1 
34.14 Liridon Makolli, 2-1 37.32 Ljeutrim 
Makolli, 3-1 39.59 Aus Al Maliki
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Tomislav Cosic
Publik: 8

Spelartruppen (matcher och mål)

Målvakter: Tolga Ayranci (11-0), Ehsan Gholami (1-0),  
Benny Lekström (12-0), Patrick Gaete Ortega (20-0).
 
Utespelare: Peiman Pahlevan Afshari (12-1), Thomaz Mendes 
Barata de Almeida (1-0), Alan Arslan (16-8), Fredrik Arvidsson 
(14-6), Arsalan Ashtari (9-3), Michel Basberber (20-2), Jonatan 
Almendra Cifuentes (18-4), Gabriel Diaz (16-3), Sebastian 
”Basse” Holmqvist (5-2), Liridon Makolli (21-9), Ljeutrim Makolli 
(16-12), Aus Al Maliki (18-9), Patrick Mallengren (1-1), Sayyed 
Amin Mossavi (3-0), Fredrik Notice (12-2), Josef Rakez (9-1), 
Elvir Spahovic (8-2), Özgur Yasar (14-10), Modaser Zekria (5-5), 
Mosaddiq ”Musse” Zekria (17-4),

Ledarstab 

Sportchef: Joakim Eriksson
Huvudtränare: Daniel Blanco 
Assisterande tränare: Ethan Arancibia, Mikael Hedlund 
Lagledare: Aylin Wallin 

Fys: Serhat Can, Fredrik Rugstad
Materialförvaltare: Anibal Orostica

Futsal    
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201205 (Lundby Strand)
IFK Göteborg-Hammarby 4-4 (1-3)
1-0 4.43 Emilio Rossi, 1-1 14.21 Ljeutrim 
Makolli, 1-2 17.23 Ösgür Yasar, 1-3 19.59 
Fredrik Arvidsson, 2-3 33.26 Roberto Dos 
Santos Goncalves, 2-4 34.26 Jonatan 
Almendra Cifuentes, 3-4 38.39 Flamur Tahiri, 
4-4 39.33 Haidar Bejan
Domare: Ademir Avdic, Daniel Särén, Emre Akan

201212 (Stenungsunds Arena)
Libertá FC-Hammarby 3-8 (2-5)
0-1 5.43 Özgür Yasar, 0-2 6.14 Fredrik 
Notice, 0-3 11.11 Aus Al Maliki, 1-3 12.16 
Ardi Thaqi, 2-3 13.24 Gzim Istrefi, 2-4 16.24 
Michel Basberger, 2-5 17.19 Alan Arslan, 
2-6 23.53 Alan Arslan, 2-7 28.17 Mosaddiq 
Zekria, 3-7 35.37 Gustav Kjellström, 3-8 
39.48 Ljeutrim Makolli
Domare: Joseph Matti, George Jansizian, 
Oguz Acikgöz

201216 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Örebro FC 3-0 (1-0)
1-0 17.25 Özgür Yasar, 2-0 33.08 Özgür 
Yasar, 3-0 35.47 Alan Arslan
Domare: David Glavonjic, Haris Curovac, 
Robert Lindén Säfström
Publik: 22

201220 (Thomashallen)
Strängnäs FC-Hammarby 4-5 (3-1)
1-0 2.53 Rinor Nushi, 2-0 4.35 Christiane 
Barahona Montes, 3-0 16.22 Alagi Sosseh, 
3-1 17.57 Özgür Yasar, 3-2 20.53 Ljeutrim 
Makolli, 4-2 21.42 Milkyas Andue, 4-3 27.51 
Özgür Yasar, 4-4 37.42 Özgür Yasar, 4-5 
39.43 Liridon Makolli
Domare: Haris Curovac, Odai Alwani, Wesam 
Nabhany

201227 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Libertà FC 3-6 (2-2)
1-0 3.20 Ljeutrim Makolli, 2-0 12.48 Ljeutrim 
Makolli, 2-1 13.30 Martin Cruz, 2-2 16.21 
Imer Beqiri, 2-3 30.37 Angelo Malesic, 3-3 
34.05 Elvir Spahovic, 3-4 35.37 Gustav 
Kjellström, 3-5 37.37 Gustav Kjellström, 3-6 
38.44 Martin Cruz
Domare: David Glavonjic, Abdelmasih 
Gergess, Robin Hägg
Publik: 8

210103 (Stiga Sports Arena)
AFC Eskilstuna-Hammarby 2-5 (1-0)
1-0 18 Carlos Eduardo Oliveira Gomes Dias, 
2-0 25 Josef Ibrahim, 2-1 28 Elvir Spahovic, 
2-2 31 Gabriel Diaz, 2-3 31 Özgür Yasar, 2-4 
39 Peiman Pahlevan Afshari, 2-5 40 Liridon 
Makolli
Domare: Ademir Avdic, Abdelmasih Gergess, 
Liridon Hasani

210106 (Sjöstadshallen)
Hammarby-Örebro SK 2-1 (1-1)
0-1 12.57 Ilhan Pepeljak, 1-1 14.18 Jonatan 
Almendra Cifuentes, 2-1 33.05 Özgür Yasar
Domare: Cavit Kinali/Joseph Matti, Emanuel 
Tas
Publik: 8

210110 (Åby Arena)
Norrköpings FK-Hammarby 5-1 (1-1)
1-0 14.56 Johan Roxström, 1-1 17.03 Arsalan 
Ashtari, 2-1 28.02 Johan Roxström, 3-1 
30.23 Kristian Issa, 4-1 37.35 Merdin Kojic, 
5-1 37.50 Almin Masic
Domare: Ademir Avdic, Carlos Kaly, Liridon 
Hasani

210117 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Skoftebyns IF 0-3 (0-3)
0-1 11.41 Kristijan Nikolla, 0-2 17.05 
Kristijan Nikolla, 0-3 18.26 Lavdim Azemi
Domare: Carlos Kaly, August Köpberg, Namik 
Idrizovic

210124 (Gamla Idrottshuset)
Örebro FC-Hammarby 1-3 (1-3)
0-1 3 Alan Arslan, 0-2 17 självmål, 1-2 17 
Jonathan Rasch, 1-3 20 Liridon Makolli
Domare: Farid Mosadeghi Moghadam, 
Joseph Matti, Cavit Kinali
Publik: 8

210206 (Lundby Strand)
Torslanda IK-Hammarby 3-6 (3-2)
1-0 5.20 Linus Hallin, 1-1 7.30 Modaser 
Zekria, 2-1 14.45 Hector Quijada Diaz, 
2-2 17.08 Fredrik Notice, 3-2 18.02 Linus 
Hallin, 3-3 22.40 Modaser Zekria, 3-4 30.15 
Modaser Zekria straff, 3-5 36.00 Patrick 
Mallengren, 3-6 37.15 Aus Al Maliki
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Carlos Kaly

210213 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Borås AIK 2-7 (1-3)
1-0 0.16 Liridon Makolli, 1-1 11.13 Kasper 
Blom, 1-2 11.49 Hassan Najafi, 1-3 14.38 
självmål, 1-4 24.45 Alexander Elmström, 
1-5 27.39 självmål, 2-5 32.46 Gabriel Diaz, 
2-6 36.40 Alexander Elmström, 2-7 38.15 
Alexander Elmström
Domare: Ademir Avdic, Odai Alwani, Liridon 
Hasani

Slutspel
210221 (kvartsfinal, Gamla Idrottshuset)
Örebro FC-Hammarby 1-2 (1-1)
1-0 4 Ignatius Malki, 1-1 5 Mosaddiq Zekria, 
1-2 34 Alan Arslan
Domare: Cavit Kinali, Joseph Matti, George 
Jansizian
Publik: 8

210226 (kvartsfinal, Eriksdalshallen)
Hammarby-Örebro FC 1-1 (0-1)
0-1 8.45 Henrik Lars Rodriguez, 1-1 31.37 
Peiman Pahlevan Afshari
Domare: Daniel Särén, Odai Alwani, David 
Glavonjic
Publik: 8

210314 (semifinal, Lundby Strand)
IFK Göteborg-Hammarby 2-4 (2-1)
1-0 3.03 Flamur Tahiri, 2-0 12.51 Petrit 
Zhubi, 2-1 13.00 självmål, 2-2 22.46 Gabriel 
Diaz, 2-3 29.07 Peiman Pahlevan Afshari, 2-4 
30.32 Aus Al Maliki
Domare: Namik Idrizovic, Ademir Avdic, 
August Köpberg

210320 (semifinal, Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Göteborg 0-1 (0-0)
0-1 25.22 Roberto Dos Santos Goncalves
Domare: Haris Curovac, Odai Alwani, Liridon 
Hasani

210327 (final, Gamla Idrottshuset)
Örebro SK-Hammarby 9-11 es 6-6 ot 4-4 
(2-0)
1-0 4.29 Leonardo Mieli Zanata, 2-0 14.47 
Adnan Cirak, 2-1 22.01 Özgür Yasar, 2-2 
32.49 självmål, 2-3 36.39 Peiman Pahlevan 
Afshari, 3-3 36.53 Adnan Cirak, 3-4 39.16 
Ljeutrim Makolli, 4-4 39.35 Adnan Cirak, 4-5 
43.16 Özgür Yasar, 5-5 44.10 Adnan Cirak, 
5-6 45.51 Tolga Ayranci, 6-6 47.33 Adnan 
Cirak
Straffar: 6-7 Alan Arslan, 7-7 Slaven 
Novoselac, 7-8 Sebastian Holmquist, 8-8 
Hussein Fawaz, 8-9 Mosaddiq Zekria, miss 
Felipe Fumes, 8-10 Liridon Makolli, 9-10 
Maicon Tauan Dias Alves, 9-11 Peiman 
Pahlevan Afshari
Domare: Ademir Avdic, George Jansizian, 
David Glavonjic
Publik: 8

Champions League 2020/21
201124 (Preliminary Round, Jonava Sports 
Arena, Jonava)
FK Vytis, Litauen-Hammarby 3-1 (3-1)
0-1 5.13 Ösgür Yasar, 1-1 7.37 Deividas 
Reimaris, 2-1 8.27 Deividas Reimaris, 3-1 
Lukas Sendzikas
Domare: David Schaerli och Adrian Tschopp, 
Schweiz

Foto: Johan Bernström
 / BILDBYRÅN
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5 juni Hammarby-IFK Lidingö 6-0

12 juni Hammarby-Vasalunds IF 4-0

20 juni IF Brommapojkarna- Hammarby 2-2 
(Grimsta IP)

23 juni Hammarby-Täby FK 2-0

27 juli Örebro SK- Hammarby 0-1 (Behrn 
Arena)

31 juli Hammarby-Djurgårdens IF 1-1

8 aug FC Djursholm- Hammarby 0-5 
(Djursholms IP

14 aug Hammarby-Ängby IF 5-1

21 aug Hammarby-IFK Norrköping 3-2

28 aug Djurgårdens IF- Hammarby 1-3 
(Hjorthagens IP

4 sept Hammarby-Örebro SK 3-0

11 sept AIK- Hammarby 2-2 (Skytteholms IP)

18 sept Hammarby-IK Frej Täby 1-0

25 sept Degerfors IF- Hammarby 1-3

3 okt IFK Lidingö- Hammarby 0-3 
(Lidingövallen)

9 okt Hammarby-IK Sirius 1-0

17 okt Täby FK- Hammarby 1-4 (Tibblevallen)

24 okt Hammarby-IF Brommapojkarna 3-0

30 okt Vasalunds IF- Hammarby 0-9 
(Skytteholms IP)

3 nov Hammarby-FC Djursholm 3-2

7 nov IK Sirius- Hammarby 0-5 (Lötens IP)

13 nov Ängby IF- Hammarby 0-2 (Ängby IP)

20 nov Hammarby-AIK 2-0

26 nov IFK Norrköping- Hammarby 2-0 
(Platinumcars Arena)

4 dec IK Frej Täby- Hammarby 3-1 
(Vikingavallen)

11 dec Hammarby-Degerfors IF 0-3

(Samtliga hemmamatcher spelades på 
Hammarby IP)

SM-final 18 dec IFK Göteborg-Hammarby 
2-1 (1-1), efter förlängning (1-1 vid full tid). 
Målgörare HIF: Ahmet Tural. Matchen 
spelades på Prioritet Serneke Arena.

P19 Allsvenskan Norra

Juniorallsvenska laget (U19) 

Hammarbys spelare i seriematcherna  
(matcher och mål):

Nobel Tesfazgyi Gebrezgi (23-2) 
Tekin Olgun (23-20) 
Adam Würtz (22-16) 
Alper Demirol (22-4) 
Markus Karlsson (21-0) 
Nils Björklund (21-0) 

Joel Allard (20-0) 
Ben Engdahl (18-1) 
Elias René Rautanen (17-3) 
Stevan Beko (17-4) 
William Axelsson Tervonen (17-6) 
Vilmer Rönnberg (9-2) 
Aziz Harabi (7-3) 
Noah Åstrand John (7-0) 

Elias Mohammad (6-3) 
Gustav Johanströmmer Hedin (5-3) 
Ahmet Tural (4-0) 
Markus Assarsson (3-0) 
Markus Tastekin (2-3) 
Deniz Gül (1-0) 
Essayas Lwampindy Bofua (1-0) 
Gent Elezaj (1-0) 

Gustav Odenlind (1-0) 
Jesper Lindahl (1-0) 
Julia Eliye (1-0) 
Liam Rönnelöw (1-0) 
Markus Vilmar (1-0) 
Oliver Dovin (1-0) 
Theodor Lindgren (1-0) 
Viktor Sluug (1-0). 

6 juni Morön BK-Hammarby 4-2 (Skogsvallen)

13 juni Hammarby-Älvsjö AIK 4-1

20 juni Hammarby-Piteå IF 4-0

27 juni AIK-Hammarby 1-5 (Skytteholm)

5 juli Djurgårdens IF-Hammarby 3-2 
(Kristinebergs IP)

8 aug Hammarby-Umeå IK 1-4

22 aug Hammarby-Djurgårdens IF 4-5

29 aug Älvsjö AIK-Hammarby 1-5 (Älvsjö IP)

6 sept Hammarby-IF Brommapojkarna 3-4 

12 sept Umeå IK-Hammarby 7-3 (Umeå 
Energi Arena)

19 sept Hammarby-Morön BK 8-3

26 sept IK Uppsala-Hammarby 1-5 
(Studenternas)

11 okt Hammarby-AIK 1-3

17 okt Piteå IF-Hammarby 1-1 (Boden Energi 
Arena)

25 okt IF Brommapojkarna-Hammarby 7-2 
(Grimsta IP)

31 okt Hammarby-IK Uppsala 9-0 

(Samtliga hemmamatcher spelades på 
Hammarby IP)

Svenska Spel F19

F19 

Hammarbys spelare i seriematcherna  
(matcher och mål):

Ellika Holmberg (15-16) 
Esme Faulds (15-10) 
Mercy Sabuni Söderling (13-1) 
Hedvig Källsand (11-0) 
Nelly Arvidsson (11-0) 
Moa Ekmyr Garpenbäck (10-2) 
Vendela Dreifaldt (10-3) 
Carin Flemmström (9-1) 
Eden Lind (9-1) 

Julia Krantz (9-0) 
Maja Wangerheim (9-0) 
Svea Karlsspon (9-2) 
Julia Lindqvist (7-2) 
Mikaela Hedström (7-1) 
Amanda Sundström (4-1) 
Beata Axelsson (4-0) 
Lykke Ihrfelt (4-0) 
Smilla Holmberg (4-2) 
Nina Jakobsson (3-5) 
Uma Hammarstrand (3-1) 
Alva Rosenbom (2-1) 

Bella Andersson (2-0) 
Britta Elsert Gynning (2-0) 
Ellen Wangerheim (2-4) 
Jessica Wild (2-0) 
Jonna Andersson (2-0) 
Nellie Andersson Markovic (2-0) 
Elin Andersson (1-0) 
Ellen Gibson (1-3) 
Elli Tsilichristos (1-1) 
Emma Westin (1-0) 
Eva Nyström (1-0) 
Frida Thörnqvist (1-0) 

Helén Eke (1-0) 
Ida Egegård (1-0) 
Julia Täfvander (1-0) 
June Pedersen (1-0) 
Matilda Vinberg (1-0) 
Michelle Borg (1-0) 
Petronella Ekroth (1-0) 
Tindra Fällström Danelius (1-0) 
Vera Palm (1-0)
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6 juni Hammarby-Östersunds FK 7-0

13 juni GIF Sundsvall-Hammarby 5-2  
(NP3 Arena)

20 juni Hammarby-IFK Stocksund 3-0

24 juni Hammarby-IFK Lidingö FK 2-0  
(Årsta IP)

1 aug IFK Lidingö FK-Hammarby 1-3 
(Lidingövallen)

7 aug AIK-Hammarby 2-3 (Skytteholm)

11 aug Hammarby-Djurgårdens IF 3-1

15 aug IF Brommapojkarna-Hammarby 2-0 
(Grimsta IP)

22 aug Hammarby-Täby FK 3-0

28 aug Älvsjö AIK-Hammarby 1-7 (Älvsjö IP)

5 sept Hammarby-Älvsjö AIK 4-1

9 sept IK Frej Täby-Hammarby 0-3 
(Vikingavallen)

12 sept IK Sirius-Hammarby 3-3 (Lötens IP)

18 sept Hammarby-Västerås SK 3-4 

24 sept Hammarby-Tullinge Triangel Pojkar 
FK 3-0

3 okt Bele Barkarby FF-Hammarby 1-6 
(Veddestavallen)

10 okt Hammarby-IK Frej Täby 2-1

17 okt Östersunds FK- Hammarby 0-11 
(Jämtkraft Arena)

233 okt Hammarby-GIF Sundsvall 2-4 

31 okt IFK Stocksund- Hammarby 1-0 
(Homecall Arena Danderyd)

3 nov Hammarby-Djurgårdens IF 1-0 (Bosön)

7 nov Hammarby-AIK 2-1 (Årsta IP)

14 nov Täby FK- Hammarby 2-2 (Tibblevallen)

17 nov Hammarby-IF Brommapojkarna 0-3

21 nov Hammarby-IK Sirius 2-1 

25 nov Västerås SK-Hammarby 1-1  
(Iver Arena)

9 dec Tullinge Triangel Pojkar FK 4-2 
(Brantbrinks IP)

12 dec Hammarby-Bele Barkarby FF 

Hammarbys hemmamatcher spelades på 
Hammarby IP utom i de fall där annan arena 
anges.

P17 Allsvenskan Norra 2020

P17

Hammarbys spelare i seriematcherna  
(matcher och mål):

Essayas Lwampindy Bofua (24-0) 
Ludvig Lundvall (24-6) 
Deniz Gül (23-25) 
Jesper Lindahl (23-0) 

Mansoor Dawlat Muhammad (23-6) 
Gent Elezaj (21-4) 
Julian Eliye (21-4) 
Liam Mahachai Källman (21-1) 
Viktor Sluug (20-19) 
Thedor Lindgren (18-0) 
Marcus Rafferty (14-3) 

Matteo Perez Vinlöf (13-2) 
Elijah Ssselwanja Balaghadee (10-0) 
Gustav Odenlind (10-3) 
Liam Rönnelöw (10-0) 
Dino Fors (9-0) 
Kevin Wallen (8-4) 
Piccolo Gil Cortes (6-4) 

Oscar Fayli (3-0) 
Robin Bravo Nord (3-0) 
Adrian Lahdo (1-0) 
Amer Baricija (1-0) 
Hugo Säfvelin Tiberg (1-0) 
Tyson Afshari (1-1)

14 juni Gideonsbergs IF-Hammarby 5-0 
(Önsta IP)

21 juni Nacka FC-Hammarby 1-1 
(Saltsjöbadens IP)

27 juni Hammarby-KIF Örebro/Adolfsberg 0-0 
(Hammarby IP)

8 aug Hammarby-Jarlabergs IF 1-5 
(Hammarby IP)

15 aug Linköpings FC/BK Kenty-Hammarby 6-1 
(Linköping Arena)

22 aug Hammarby-Stuvsta IF 1-1  
(Hammarby IP)

29 aug Hammarby-IK Sturehov 5-1 
(Hammarby IP)

4 sept Boo FF-Hammarby 1-4  
(Boovallen)

F17 B-serie Södra Svealand (ej slutförd)

19 sept IK Sturehov-Hammarby 1-4 
(Sörbyvallen Örebro)

3 okt Jarlabergs IF-Hammarby 4-2  
(Älta IP)

11 okt Hammarby-Boo FF 7-0  
(Hammarby IP)

SM F17 Mellersta SvealandF17

Kajsa Ekmyr Garpenbeck (9-0) 
Svea Karlsson (7-0) 
Beata Axelsson (6-1) 
Alice Johansson (6-1) 
Nelly Arvidsson (6-0) 
Esme Faulds (5-3) 
Myriam Rashida (5-0) 
Hedvig Källsand (5-0) 
Selma Zahi (4-1) 
Mercy Sabuni Söderling (4-0) 

Rebecka Lindström (4-0) 
Eden Lind (3-3) 
Natalia Julia Maciaszczyk (3-2) 
Isabella Siljeholm (3-1) 
Alva Sundqvist (3-0) 
Ida Nyberg (3-0) 
Lova Nilsson (3-0) 
Akina Fougelberg (3-0) 
Aida Manoti (2-1) 
Julia Krantz (2-1) 
Amanda Eliason (2-0) 
Amanda Sundström (2-0) 
Wilma Hansen (2-0) 

Wilma Wallin (2-0) 
Margita Hellquist (2-0) 
Tilda Eklind (2-0) 
Carin Flemström (1-1) 
Josefine Gualtieri Göras (1-1) 
Grace Cespedas (1-1) 
Lova Lindgren (1-1) 
Vera Palm (1-0) 
Elin Andersson (1-0) 
Ellika Holmberg (1-0) 
Emilia Irle (1-0) 
Karla Jansson (1-0) 
Linn Malmberg (1-0) 

Malva Fors (1-0) 
Melisa Shabanaj (1-0) 
Moa Johansson (1-0) 
Bella Andersson (1-0) 
Ebba Sträng (1-0) 
Frida Enochsson (1-0) 
Josefine Gualtieri Göras (1-1) 
Julia Täfvander (1-0) 
Lova Nilsson (1-0) 
Mabintou Bangoura (1-0) 
Nicole Permansson (1-0) 
Smilla Holmberg (1-0)

Hammarbys spelare i grundserien  
och B-serien (antal matcher och mål):

SM F17 Mellersta Svealand A-serie
27 sept Hammarby-Stureby FF 1-2 
(Hammarby IP)

3 okt Sollentuna FK-Hammarby 0-1 
(Norrvikens IP)

17 okt Spånga IS-Hammarby 2-3 (Spånga IP)

24 okt Hammarby-IF Brommapojkarna 2-1 
(Hagsätra IP)
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5 juni Hammarby-Segeltorps IF 1-2 (Årsta IP)

10 juni Nacka FC-Hammarby 0-5  
(Fisksätra IP)

19 juni Hammarby-Enköpings SK 10-0 
(Årsta IP)

23 juni IFK Visby-Hammarby 1-4  
(Västerhejde IP)

31 juli Västerås SK-Hammarby 2-2 
(Ringvallen)

7 aug Hammarby-IFK Norrköping 1-4 
(Hammarby IP)

15 aug AFC Eskilstuna-Hammarby 0-11 
(Skogsängens IP)

21 aug Hammarby-Skiljebo SK 5-0 
(Hammarby IP)

28 aug Hammarby-Lindö FF 9-0  
(Hammarby IP)

P16 Nationell Grupp 4

P16

Hammarbys spelare i grundserien och 
fortsättningsserien A3 (matcher och 
mål):

Oliver Reuterswärd Corlin (17-3) 
Oscar Fayli (17-2) 
Marwin Rathod (17-0) 
Jonathan León Hägglund (15-0) 

Oskar Moczarny (14-9) 
Nino Geiger (14-2) 
Diego Georgios (14-0) 
Alexander Jansson (12-1) 
Oliver Cekredzi (12-1) 
Albin Rickborg (11-16) 
Jayson Ezeb (11-9) 
Amer Barucija (11-9) 

Leo Dowlatschahi (9-7) 
Hugo Säfvelin Tiberg (9-0) 
Wilson Lindberg Uhrström (6-0) 
Jonathan Wikström (5-1) 
Adrian Lütz (4-0) 
Elliot Jonsson Grönberg (2-0) 
Tyson Afshari (2-0) 
Axel Harald Floric (2-0) 

Maximilian Seger (2-0) 
Jacob Helling (1-0) 
Leo Dahlbom (1-0) 
Fähmi Hazael Haddad (1-0)

5 sept IFK Stocksund-Hammarby 5-0 
(Homecall Arena Danderyd)

11 sept Hammarby-Västerås SK 3-1

18 sept AIK-Hammarby 2-1 (Skytteholms IP)

25 sept Hammarby-Örebro SK 4-3

3 okt IF Brommapojkarna-Hammarby 1-1 
(Grimsta IP)

9 okt Hammarby-IFK Stocksund 1-1 (Årsta IP)

16 okt Västerås SK-Hammarby 1-1  
(Iver Arena)

23 okt Hammarby-AIK 2-3

29 okt Örebro SK-Hammarby 1-3  
(Behrn Arena)

6 nov Hammarby-IF Brommapojkarna 2-0 
(Årsta IP)

Hammarbys hemmamatcher spelades på 
Hammarby IP om ej annat anges. 

P16 Nationell Grupp 4

Hammarby Talangfotbollförening Herrfotboll blev namnet på 
den förening som tog vid när samarbetsprojektet med IK Frej 
fick ny inriktning. Laget tog över Täbylagets plats i Div 1 Nor-
ra och inledde säsongen 2021 med 19 nya spelare, under ett 
tränarteam bestående av Janne Mian och Charbel Selwan. 

Laget startade säsongen på tuffast möjliga vis och har hela säsongen 
kämpat i botten av Norrettan. Efter åtta seriematcher med alltför 
dåligt poängsnitt så beslutade klubben att göra en förändring i 
tränarteamet. Ulf Kristiansson, närmast från Örebro SK, kom in 
tillsammans med Pierre Gallo, närmast från Hammarbys pojkaka-
demi. Innan Ulf och Pierre kom på plats så ledde Stefan Olsson 
och Fredrik Samuelsson laget under två matcher. Med en extremt 
låg medelålder i början av säsongen så beslutade sig ledningen att 
försöka ta in lite rutin i laget i form av Niklas Thor och Moestapha 
El Kabir. Båda spelarna har agerat på ett fördömligt sett i att vara 
goda förebilder för lagets unga spelare. HTFF klarade sig kvar med 
5 minuter kvar att spela då Moestapha El Kabir sköt laget kvar i div 
1 Norra med ett rekordungt lag. 

Totalt har fyra spelare från HTFF fått debutera i Hammarbys A-lag 
under 2021, nio spelare från Hammarbys pojkakademi har under 

2021 fått spela seniorfotboll i Div 1 och totalt sett så har detta mel-
lansteg (som inkluderar IK Frej-tiden) genererat 15 debutanter till 
Hammarbys A-lag samt totalt 23 yrkesspelare. 

Sammanfattningsvis tar spelarna och organisationen med sig ett 
otroligt lärorikt år i bagaget och blickar nu framåt mot 2022. Den 
enorma erfarenhet våra unga spelare har fått från en jämn och tuff 
seniornivå på hög nivå är ovärderligt för dessa spelare och för orga-
nisationen. Målsättningen att hålla laget kvar i serien och producera 
spelare till Hammarbys A-lag uppnåddes. Säsongen 2022 hoppas 
vi kunna göra det med större marginal än med 5 minuter kvar att 
spela. 

Stort tack till alla som stöttat laget under säsongen! 

Stort tack till alla spelare och ledare som kämpat extremt mycket 
för att uppnå målsättningen och som gjort allt för lagets och deras 
egen utveckling!

Philip Berglund
Hammarby Fotboll

HTFF Herrfotboll
Nytt kontrakt med fem minuter kvar av säsongen
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