
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIONER 2019. 
 

 

  



Motion nr. 1 – 2019 . 

Ny säsongsinledning 

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

 

Detta har fungerat under fler år med gott resultat. Men efter en dom i EU har förutsättnigna förändrats. 

Spelmarknaden har öppnats och stärkt spelarnas ställning liksom agenternas.  

Agenterna är, inte sällan, mer sugna på sina egna inkomster än att placera spelarna i en utvecklande 

miljö vid en bra klubb. Framför allt har många unga spelare alltför snabbt flyttas ut från Sverige för 

lättförtjänta pengar med dålig spelarutveckling.  

 

Detta är den ena sidan, den andra sidan är att lagen i vår allsvenska kan bli sönderköpta vid en bra 

vårsäsong och därmed för börja om till hösten med ett ”nytt” lag. Detta är olyckligt och otryggt för 

våra svenska klubbar. Allt beror på att den europiska säsongen är höst-vår, med en öppen spelmarknad 

under sommaren.  

 

Vi bör därför börja fundera på om inte en omläggning till höst-vår också i Sverige vore önskvärt och 

ge större stabilitet och trygghet för klubbarna. Och vad skönt att avgöra allsvenskan i sommarväder 

istället för ”vinterväder”.  

 

Med hänvisning till ovanstående förslås att Hammarby Fotboll initierar en diskussion om att ändra 

säsongen till höst-vår.  

 

Stockholm 2018-12-01 

 

Jan Aspefjord  

 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tackar Jan för sin motion och att han lyfter denna fråga. Att genomföra en förändring av 

spelordningen från höst/vår istället för som nu vår/höst är förstås en mycket stor fråga för hela 

fotbollsverige och en eventuell förändring görs av SvFF tillsammans SEF. Styrelsen är precis som 

många berörda elitklubbar tudelade i frågan men med en övervikt att behålla nuvarande upplägg. Vi 

har även stämt av med vår sportsliga ledning som är övervägande positiv till en förändring, främst för 

det förbättrar våra möjligheter att lyckas internationellt samt av praktiska skäl som Jan nämner i sin 

motion.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås då den uppmanar oss att initiera en diskussion om att ändra 

spelschemat till höst/vår. Dock vill styrelsen att vi via våra representanter i SEF tar upp frågan med 

övriga klubbar och skaffar oss mer kunskap om vad en eventuell förändring skulle innebära i 

praktiken, både för den sportsliga verksamheten samt ur ett supporterperspektiv. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

  



Motion nr. 2 – 2019 . 

Tröjnummer under 30! 

Under de senaste åren har flera av Hammarbys spelare spelat med höga tröjnummer. Det kan få oss 

traditionalister att haja till och tycka att nummer som 90, 77 eller 34 hör hemma i hockeyrinken. 

Därför föreslås att Hammarby företrädesvis ska tilldela så låga nummer som möjligt till sina spelare. 

Ofta används färre än 30 spelare varje säsong, därför borde det också att gå att hålla numrena på 

tröjorna under 30, för estetiken och traditionens skull. 

 

Med hänvisning till det anförda hemställs:  

 

● Att Hammarby Fotboll rekommenderar nya spelare att välja låga nummer som är lediga. 

 

● Att Hammarby Fotboll företrädesvis tilldelar tröjnummer under 30. 

 

Ragnar Wernstedt 

  

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen sympatiserar med motionsställaren, vi är alla fotbollssupportrar i grunden med starka 

minnen av klassiska tröjnummer i Hammarby, som Hasse Eskilsson i nr 2 och Kennedy i nr 10. Trots 

detta yrkar styrelsen på att motionen avslås, med motiveringen att detta är en fråga för sportsliga 

ledningen. Det kan finnas många orsaker till att spelare får eller väljer sina tröjnummer och vi anser 

inte att det gynnar Hammarbys sportsliga verksamhet att på detaljnivå sätta begränsningar i den 

dagliga verksamheten. Däremot är den sportsliga ledningen genom denna motion nu informerad om 

den stora vikt många supportrar fäster vid tröjnummerskalan. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

  



Motion nr. 3 – 2019 . 

Spela aldrig tillbaka bollen till motståndarna efter att bollen spelats ut.  

En av Allsvenskans stora utmaningar idag är de ständiga avbrotten under matcherna med ständigt 

sänkande av matchtempot av lag som för stunden gynnas av det. Det kan exempelvis handla om 

målvakter som önskar att hans lag ska få samla sig i trettionde minuten efter en svag start och då 

simulerar en skada. Ju närmare slutsignalen desto fler skador verkar uppstå över hela plan, och alltid 

hos laget som leder. Fotbollsförbundet har förvisso sagt att det är domarna som avgör om en skada 

anses så allvarlig att det ska blåsas av, men spelarna envisas fortfarande med att spela ut bollen och 

förväntar sig att få den tillbaka. Det är dags för oss själva att göra vad vi kan för att förbättra kvalitén i 

Allsvenskan och minska möjligheterna till spelsabotage.  

 

Jag föreslår därför att Hammarby aldrig ska spela tillbaka bollen till motståndarna efter att dessa 

spelat ut bollen till inkast eller inspark. Dessutom ska Hammarby själva inte spela ut bollen vid skada, 

om vi inte accepterar att vi då förlorar bollen.  

Detta är såklart ett litet steg men skulle vara en tydlig signal från oss medlemmar/publik att vi är trötta 

på spelsabotage och att spelare, klubbar och förbund måste skärpa sig nu. Tydliggör det också innan 

säsongen, då vet motståndarna var de har oss och då vet de priset av att slå ut bollen, de förlorar den.  

 

Carl Artin 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen sympatiserar med motionsställaren, fair play är en viktig del i Bajenmodellen och något som 

vi förväntar oss av både våra egna spelare och av våra motståndare. Med detta sagt yrkar vi dock på att 

motionen avslås, med motiveringen att motionen adresserar en liten del i en större och mycket 

komplex fråga där, som kan få stora konsekvenser och behöver utredas. Det är många delar som ska 

vägas in i denna fråga. Styrelsen föreslår istället att vi ger ABs sportsliga ledning att utreda och 

återkomma med förslag på hur vi skall agera i fair play-frågan på planen och vid sidan om. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

 


