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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 14 mars 2019.

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.
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Under 2018 befäste vi vår position som en av de största 
fotbollsföreningarna i Sverige. I dagsläget består Ham-
marby IF Fotbollsförening av ca 18 500 medlemmar. 
Och vi fortsätter att växa framgångsrikt. Inte minst 
syns det på våra ungdomslag i breddverksamheten som 
under 2018 har haft fler aktiva spelare än någon gång 
tidigare. Både pojkar och flickor – totalt har över 3 000 
spelare representerat föreningen 2018.

Vi har under året startat upp en akademiverksamhet för flickor, 
och vi skördar redan framgångar med unga lovande spelare. F19 
kom på en imponerande tredje plats i Flickallsvenskan och våra 
F03 vann Gothia Cup. Flera spelare från F19 har också tagit 
steget upp till vårt A-lag och kommer vara en del av satsningen 
i Elitettan 2019.

Pojkakademin har 2018 resultatmässigt haft sitt mest fram-
gångsrika år någonsin. SM-guld för U21, SM-guld och seriese-
ger för U19-laget, serieseger för vårt U17-lag, SM-guld för U16-
laget, seger i (inofficiella) svenska samt nordiska mästerskapen 
för P04. Utöver titlarna har ett 20-tal spelare deltagit i lands-
lagsaktiviteter från U15 till U18. Och hela tre egna spelare har 
fått kontrakt med A-laget. Vi har under året även förstärkt den 
växande HTFF-verksamheten. Extra roligt är att vår nya ledar- 
och tränarorganisation i Pojkakademin fick en sådan bra start på 
sitt långsiktiga arbete med att utveckla unga spelare. Fantastiskt.

Herrarnas A-lag tog i och med fjärdeplatsen den bästa allsvenska 
placeringen sedan 2002. Vi var topp 3 från omgång 1-29 och 
föll bittert till en fjärdeplats på sämre målskillnad efter 30:e om-
gångens sista spark. Förhoppningsvis blir detta tändvätska in-
för 2019. Publikmässigt blev vi för tredje året på raken nordiska 
mästare med över en halv miljon åskådare hemma och borta. 
Hemmasnittet låg över 23 000 åskådare per match. Otroligt im-
ponerande, våra supportrars engagemang är avgörande för klub-
ben fortsatta utveckling.

Men säsongen 2018 innehöll även ett tungt bakslag, damernas 
smått overkliga degradering till Elitettan i säsongen sista hem-
mamatch. Men vår satsning på damlaget är långsiktig. Under 
hösten och vintern har det arbetats hårt med att stärka truppen 
inför säsongen 2019. Stora förändringar har skett, det är numera 
en större blandning av ungt och erfaret. Vi kommer att ha ett 
slagkraftigt lag som kommer kämpa hårt för att ta oss tillbaka. 
Det ska bli en oerhört spännande resa att följa. 

Under senhösten flyttade vi in i vårt nya hem och klubbhus på 
Årsta IP. I och med det så samlar vi nästan hela vår dagliga verk-

samhet under ett och samma tak och det kommer att ge oss kraft 
och synergieffekter. Efterlängtat.

Detta var också året då vi efter en flerårig totalrenovering äntli-
gen fick återinviga vår egna idrottsplats, belägen mitt i hjärtat av 
Södermalm – Hammarby IP, även kallad Kanalplan. Lördagen 
den 14 april klipptes bandet under högtidliga former av arbets-
marknadsministern och Hammarbysupportern Ylva Johansson. 
Det var fullsatt, spännande och slutade med tre poäng till Ham-
marby i matchen mot Limhamn Bunkeflo. 

Vi har en mycket kompetent och hårt arbetande organisation 
som under 2018 enträget fortsatt att skapa de förutsättningar 
som krävs för att etablera oss långsiktigt i toppen av Fotbollssve-
rige. Såväl inom bredd- och elitverksamheten. Men också genom 
att aktivt ta det ansvar som följer med att vara en stor förening, 
en som kan göra skillnad i sin omgivning. Därför lanserades ifjol 
Samhällsmatchen som är samlingsnamnet på Hammarby IF FFs 
engagemang i samhället med geografiskt fokus på Södermalm 
och de södra förorterna. 

Vi inledde under senhösten ett mycket spännande sportsligt 
samarbete med IK Frej, som ger oss möjlighet att utveckla spe-
lare och ledare på ett sätt vi tidigare inte kunnat. Bland annat 
kan vi minska steget från vår pojkakademi till A-laget genom 
ovärderlig erfarenhet av att spela fotboll på elitnivå. Vi har stora 
förhoppningar på detta långsiktiga samarbete.

Ekonomiskt har det varit ett år där vi kraftigt investerat i vår 
verksamhet. Vi redovisar ett mycket bra resultat i föreningen, 
mycket tack vare Svenska Spels Gräsroten och Bygg Bajen-
insamlingen. Merparten av detta har återinvesterats i vårt nya 
klubbhus. Hammarby Fotboll AB har ett planerat sämre resultat 
än tidigare år. Vi står ekonomiskt starkt rustade framåt.

Med andra ord vet vi väl vad som krävs och vad vi ska åstad-
komma framöver. Här spelar ni som medlemmar och supportrar 
en oerhörd viktig roll, och har alltid gjort. Utan er och ert enga-
gemang skulle det aldrig gå. Vi är en grönvit ostoppbar urkraft 
tillsammans. 

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot 2019. Återigen, tack 
för ett otroligt år.

Richard von Yxkull
Styrelseordförande i  

Hammarby IF Fotbollförening
och Hammarby Fotboll AB 

Ordförandens ord 
Tack för ett otroligt år
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Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

Anschutz
Entertainment Group

USA

AEG Sweden AB
Styrelse

Hammarby 
Fotboll AB

4+3+1 ledamöter

A-trupp

Så här ser Hammarby Fotbolls ägande och organisationsstruktur ut.

Kontakt- och adressuppgifter

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

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

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

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

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

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 fem 
övriga investerare.
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U21
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Kontakt- och adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Orrfjärdsgränd 13, 120 53 Årsta
Tel: 08-462 88 10 (växel). Telefontider måndag-fredag 9.00-15.30 (lunchstängt 12-13)
Fax: 08-462 93 20
E-post: info@hammarbyfotboll.se
Twitter: @hammarbyfotboll.se
Facebook: facebook.com/HammarbyFotboll
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Pojkar & Flickor 5-19 år
Damlaget

Futsal
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Styrelsernas sammansättning
Hammarby IF Fotbollförening 2018

Styrelse
Richard von Yxkull ordförande
Maria Östberg Svanelind 
Peter Granström
Fia Michelsson 
Patrik Niklasson 
Hans Eskilsson 
Wayne Seretis

Ständig hedersledamot
Björn Ekblom

Suppleanter
Omar Berger 
Maria Lindberg
 
Revisorer
Josefin Fors   
Peter Ek  

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio
protokollförda sammanträden. Dessutom har det
hållits ett antal informella avstämningsmöten och
möten i mindre arbetsgrupper.

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

Valberedning
Vid årsmötet valdes Tommy Seidefors (ordf),  
David Larsson och Wille Ahnberg.

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve Föreningschef  
Johan Lager Sportchef Dam 
Håkan Jensgård Akademichef flickor
Jocke Rydberg Akademichef pojkar 
Bo Wester Sportchef samverkanslag samt HTFF 13-19 år 
Kai Gissberg Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år
Jesper Sporre Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år
Andreas Jonsson Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år
Daniel Engström Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år 

 

Hammarby Fotboll AB 2018

Styrelse
Richard von Yxkull, Ordförande
Gael Caselli
Mattias Fri
Christopher Klein
Martin Nilsson
Mikael Samuelsson
Daniel Stålbo
Fredrik Österberg

Suppleant
Inga

Revisor  
Peter Ek 

Kontor
Henrik Kindlund, Verkställande direktör

Sport
Jesper Jansson, Sportchef 
Mikael Hjelmberg, Scoutingansvarig

Sälj- och marknadsavdelning
Patrik Blomquist, Marknadschef
Mats Åberg, Key account manager
Erik Sundin, Key account manager
Kefa Eriksson, Säljare
Jessica Persson, Marknadskoordinator

Publikrekrytering
Markus Nilsson, Vice VD
Josefine Gasslander, Biljettansvarig
Abel Abraham, CSR
Jakob Uddeholt, Supporter liaison officer (SLO)
Jonas Myrstedt, Supporter liaison officer (SLO)
Love Gustafsson, Informationsansvarig
Axel Pershagen, Redaktör
Mattias Jansson, Redaktionsassistent
Marcus Bolldén, Kommunikatör

Evenemang och säkerhet
Håkan Leydner, Publikservice
Göran Rickmer, Evenemangsansvarig

Ekonomi
Jörgen Willgård, Ekonomichef
Daniel Karlsson, Redovisningsekonom
Sabina Karlsson, Redovisningsekonom
Stina Järvinen, Receptionist och kontorsansvarig
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Under året har HIF FF genomfört över 16 000 fotbollsträningar 
för barn och ungdomar i åldern 5-19 år. Fler än 175 000 
gånger var det en pojke eller flicka som deltog på dessa 
träningar. Föreningsverksamheten är stor och har under året 
bestått av 3 000 aktiva pojkar och flickor inklusive en flick- 
och en pojkakademi. Samt ett lag i Damallsvenskan och ett 
futsallag i Sveriges högsta serie SFL.

Ungdom
Av våra 3 000 aktiva spelare tillhör 95 procent av dem Utvecklings-
blocket, där över 700 ideella ledare lägger ner hundratals timmar varje 
år. Det är blockets heltidsanställda sportchefer; Daniel, Andreas, Jeppe 
och Bosse som gjort denna tillväxt möjlig. 
Sportcheferna har ansvar för några ålderskullar var inom blocket:
Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år

Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år

Andreas Jonsson  
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Akademiverksamhet både för flickor och pojkar
2018 var första året med en flickakademi, för flickor F13-19. Håkan Jens-
gård är tillsatt som sportchef för flickakademin som har ett nära samar-
bete med damlaget. Syftet med flickakademin är precis som för pojkaka-
demin att fostra allsvenska fotbollsspelare i våra egna led.
Inom pojkakademiledningen var det ett nytt första år även för Martin 
Sundgren (chefstränare), Stefan Olsson (sportsligt ansvarig) samt Jocke 
Rydberg (akademichef). Ett år som blev unikt framgångsrikt.
Segrarna i U21 Allsvenskan, U19 Allsvenskan Norra, U19 Allsvenskan, 

U17 Allsvenskan Norra och SM-guldet för U16 innebar att Bajen bär-
gade fem av de sex ligatitlar som fanns att tävla om.  

Tung säsong för damlaget
Damlaget hade en tung säsong som slutade med en degradering till Elit-
ettan i säsongens sista hemmamatch. Vår satsning på damlaget är lång-
siktig och vi ska tillbaka. Under vintern har vi jobbat intensivt med att 
stärka truppen inför säsongen 2019. 

Futsalen
Världens just nu snabbast växande idrott är futsal och den växer även i 
Hammarby. Fler och fler ungdomslag spelar futsal. Och vårt herrlag i SFL 
(högsta serien) höll sig kvar efter vårens kvalspel och laget har dessutom 
inlett 2018-19 års säsong på ett mycket starkt sätt. På damsidan är Ham-
marby med i de historiska första damserierna (RFL Dam Södra Svealand).

Söderbollen 
Vårt gemensamma kanslisamarbete med Enskede IK, Boo FF, Bagar-
mossen Kärrtorps BK och Tyresö FF kallas ”Söderbollen”. Klubbarnas 
kanslier har träffats fyra gånger under året för att vidareutveckla ung-
domsverksamheterna gemensamt genom erfarenhetsutbyte. Totalt har 
föreningarna i samarbetet över 10 000 aktiva fotbollsspelare.

Våra supportrar stöttar ungdomsfotbollen via Gräsroten 
Hammarby IF FF vann för sjätte året i rad tävlingen ”Gräsroten” där Svens-
ka Spel skänker 50 miljoner till ungdomsidrotten. Hammarby tilldelades 
1,6 miljoner kronor, vilket alltså var mest av alla deltagande föreningar, 
och klubben vill rikta ett stort tack till alla de supportar som har tecknat 
sina spelkortspoäng på Hammarby IF FF. Vi hoppas på lika stort stöd även 
2019 då tävlingen fortsätter och 50 nya miljoner delas ut i höst igen. 

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Föreningen
Hammarby IF FF – en stor förening på många sätt 

Siri Zetterquists gör den avgörande räddningen i straffdramat i finalen i Gothia Cup 
mot Lerums IS som bettyde att Hammarbys F03-akademilag vann turneringen.
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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 innefattar Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 5-19 år, dam- och 
futsalverksamhet. Föreningens intäkter har under 2018 uppgått till 35 084 tkr. Verksamheten  
för året redovisar ett överskott, på 9 945 tkr.

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

 Budget Utfall

Ökade intäkter, Insamlade medel klubbhus   ………………………… 0   (6 800) 
Insamling av medel till klubbhusbygget.

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel ……………………………………… 170 (1 594)
Bidraget från Svenska Spels kampanj ”Gräsroten”

Ökade intäkter, EFD bidrag ………………………………………………… 360 (837)
Utökade bidrag från EFD (Elitfotboll Dam) tack vare ny sponsor  
och nytt TV-avtal till EFD.  

Ökade intäkter, sektionsavgifter ………………………………………… 3 700 (4 302)
Ökat antalet spelare. 

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

Ökade kostnader, Löner …………………………………………………… -10 744 (-11 198)
I och med ökade intäkter på damsidan så investerades detta  
i truppen vilket ledde till ökade lönekostnader.  

Minskade intäkter, Ungdomsbidrag från Hammarby IF  ………………… 200  (0)
De senaste åren har Hammarby IF delat ut ett bidrag till  
ungdomsverksamheten inom Hammarby IF, där fotbollen  
fått ca 200 000 kr. Detta bidrag kom inte 2018 på grund  
av att man istället renoverade Gula villan.  

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital på 30 006 
tkr. Med årets resultat på 9 945 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare. 
Årets positiva resultat beror framförallt på supportrarnas insamling till klubbhuset, dessa medel läggs som 
ändamålsbestämda för klubbhuset. 

Peter Kleve 
Föreningschef 

Ekonomi HIF FF

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2018        
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Pojkakademin
Unikt år med tre av fyra SM-tecken
Det är svårt att inte inleda med att nämna de titlar som bär-
gades under säsongen 2018. Segrarna i U21-SM, U19-SM, 
och U16-SM innebar att Hammarby tog hem tre av de fyra 
SM-tecken som finns i svensk ungdomsfotboll. Lägg därtill 
att äldsta laget under U16, P04, vann både Halör Cup (inof-
ficiellt SM) samt KB Audi Cup (inofficiell status som Nord-
iska mästerskapen) för 14-åringar så kan vi konstatera att 
2018 års utfall ur ett resultatperspektiv är helt unikt.

I de yngre lagen ligger fokus i betydligt högre utsträckning på 
andra värden – även om alla spelare förstås ska försöka ge allt för 
att vinna när de spelar – och känslan är att samtliga lag har tagit 
kliv framåt både i träning och match.

På tränarfronten blev U14-lagets huvudtränare Isak Dahlin under 
året ny huvudtränare i damlaget och därmed har faktiskt klub-
bens båda representationslags huvudtränare – Stefan Billborn och 
Isak Dahlin – internrekryterats från Akademin. På samma spår 
klev under hösten U19:s tränare Stefan Olsson, och därefter även 
Lukas Syberyjski, in som tränare i IK Frej i Superettan. Därmed 
formaliserades och fördjupades samarbetet klubbarna emellan och 
inför 2019 är förhoppningen att kunna skapa ännu bättre förut-
sättningar för Akademins talanger att – i klubbens regi! – ta klivet 
in i seniorelitfotbollen. 

2018 var annars den nya Akademiledningens första år i Ham-
marby och man har – utöver det kortsiktiga arbetet som kortfattat 
redogjorts för ovan – haft ett långsiktigt fokus på att systematisera 
utbildningen av elitfotbollsspelare. Systematik kräver en stark hel-
het, och en framgångsrik Akademi måste skapa just det, annars 

blir utbildningen av spelare i regel slumpartad. En stor del av arbe-
tet har därför handlat om att dokumentera och implementera ett 
arbetssätt som bygger på en skarp identitet, tydlig organisation, 
sund miljö och en högklassig spelarutbildning. Förhoppningsvis 
lägger detta grunden för ännu fler framgångar på sikt!

Tränare 2018
Chefstränare Martin Sundgren
U19 Stefan Olsson och Lukas Syberyjski, Gustav Scheutz (mv)
U17 Fredrik Samuelsson och Thomas Lyth / Jesper Björck, Mattias Hellman (mv)
U16 René Bakhuis och Perry Wild, Robert Karlsson (mv)
P04 Isak Dahlin och Mauricio Rojas
P05 Charbel Selwan
P06 Mattias Hellman
P07 Andreas Järvstrand
P08 Patrik Gerrbrand
P09 Max Hemstadius 
P10 Max Hemstadius, Andrew Sykes (mv 8-14)

Ungdomslandslagsspelare 2018
Under året har 20 Hammarbyspelare blivit uttagna till ungdoms-
landslagens samlingar, inklusive Future Team. Dessa är: Oscar Krus-
nell (99:a), Olle Edlund, Elias Durmaz, André Al-Sanati, Kevin Jar-
rett Marston (00:or), Alex Douglas, Leo Lanneborn, Noa Williams, 
Edrisa Bojang (01:or), Oliver Dovin, Aziz Harabi, Teo Grönborg, 
Aimar Sher, Kofi Fosuhene Asare, Edon Shabanaj, Mayckel Lahdo 
(02:or), Amar Dzevlan, Emil Joof Roback, Michelle Esterling och Jo-
nathan Johansson (03:or)

Jocke Rydberg
Akademichef Pojkakademin

U16 firar sitt SM-Guld efter att ha besegrat Malmö FF i finalen. 
Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån
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Flickakademin
Seger i Gothia Cup
Arbetet med Flickakademin inleddes under hösten 2017 
med rekryteringar och tillsättningar av spelare och ledare 
i de olika lagen. I den processen hade vi över 140 spelare 
som visade intresse för att komma till Hammarby IF vilket 
var enormt glädjande. I april flyttade akademin in på Ham-
marby IP, där vi huserar tillsammans med damernas A-lag.

Vi har haft fyra lag i gång i åldrarna 13-19 år. De yngre lagen har spe-
lat i division 1 i St:Erikscupen, och vårt äldsta lag F19, har spelat F19 
Svenska Spel Norra där vi slutade på tredje plats. Vi har även deltagit 
i Stockholms högsta serie J19 Elit, som F03 och F19-truppen delat, 
med serieseger som resultat. Bland övriga glädjande resultat märks 
F03 som segrade i Gothia Cup, samt att flera av lagen under året 
deltagit i internationella turneringar och fått ovärderlig erfarenhet av 
matcher mot andra fotbollskulturer och traditioner.

I certifieringen från Elitföreningen Dam, där de bedömer verksamhe-
tens kvalitet utifrån ett flertal olika aspekter, uppnådde vi nivå fyra av 
fem. Det ger oss ett startvärde som vi nu kan arbeta för att förbättra.

Samarbete med A-laget
F19 har haft ett gott samarbete med A-laget och under året har tre 
spelare från A-laget haft möjlighet att matcha i F19-serien, som ju får 

innehålla överåriga spelare. Några av F19 spelarna har även fått träna 
med A-laget i olika utsträckning under säsongen. En spelare från F19, 
Merlinda Shabanaj (född 00), gjorde allsvensk debut under året. Och 
i höstmatchen i Svenska cupen mot Bollstanäs fick även Telma Sloma 
(01) och Nova Bäcklund (02) speltid.

Landslag och regionala läger
SvFF har under året anordnat tre regionala läger i åldersklasserna 
01/02, där Hammarby har varit representerade av Nova Bäcklund, 
Lisa Wikrén, Moa Garpenbeck och Telma Sloma.

I åldersklassen 03 har Hammarby haft fyra spelare som representerat; 
Vendela Dreifaldt, Alexandra Caliexte Rosengren, Malva Fors och 
Ida Egegård. Vendela och Alexandra har även gjort landskamper på 
de matchsamlingar som varit under hösten med F15-landslaget.

Sammantaget har vi nu lagt en god grundstruktur på den elitförbe-
redande verksamheten på flicksidan och arbetet med att fostra egna 
framtida A-lagsspelare är i gång.

Håkan Jensgård
Akademichef Flickakademin

 

Hammarby F03-akademi firar segern i Gothia Cup
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Säsongen 2017 startade Hammarbys Ledarakademi och sä-
songen 2018 genomförde den andra årskullen sitt utbild-
ningsår. På två år har nu 14 deltagare erhållit ett examine-
ringsbevis. 

Ledarakademin är en ettårig utbildning som riktar sig till personer som 
vill grund- eller vidareutbilda sig till fotbollstränare. Deltagarna kommer 
under utbildningens gång att tillhandahålla grundläggande verktyg och 
kunskap för att verka som tränare inom fotbollen. Utbildningen innefat-
tar en fördjupning inom området idrottspsykologi. Utöver detta så får 
deltagarna även utbildning inom fotbollstekniska- och taktiska områden 
genom deltagande på förbundsutbildningarna C- och B-diplom. 

Teorin praktiseras sedan under handledning via det obligatoriska delta-
gandet på ”Plantskolan”. Obligatoriskt är även att delta som ledare under 
en vecka av Hammarbys sommarfotbollsskola. Praktik är främst förlagd 
till en vardagskväll i veckan under vår och höst medan föreläsningar och 
utbildningar framförallt genomförs på helgförmiddagar.

Utbildningen står under ständig utveckling och deltagarnas synpunkter 
på innehåll ligger till grunden för framtida planering och utformning av 

utbildningsplanen. Två årskullars utvärdering har gett utbildningen ge-
nomgående starka betyg, speciellt kring utbildningens innehåll, upplägg 
och genomförande.

Några citat från utvärderingen lyder:
”Lärt mig mycket från psykologin”
”Lärt mig saker inom ledarskap, ansvar och lära ut fotboll”
”Toppen med allt stöd från utbildningsansvariga Jesper och Andreas”
”Bra med mycket praktik”

De utexaminerade deltagarna står nu under kontakt med Hammarbys 
Utvecklingsblock för vidare utbildningsdeltagande inom svensk fot-
bolls utbildningsstege, samt årlig karriärplanering på kort- och lång 
sikt.

För läsåret 2019 så kommer utbildningen bland annat att ytterligare ut-
veckla de idrottspsykologiska områdena och dess koppling till deltagar-
nas praktik vid Hammarbys Plantskola.

Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år  

samt examinator Hammarbys ledarakademi

Ledarakademin
Andra årskullen examinerad från Hammarbys Ledarakademi

Plantskolan har under säsongen 2018 haft en yngre instruk-
törsstab än någonsin tidigare. Det är föreningens interna ut-
bildning/utveckling av tidigare spelare från ungdomsleden 
som levererat! 

Flera elever från ledarakademin som under 2017 assisterade och tog sin 
praktik-examen förra säsongen har under denna säsong gjort succé bland 
barnen på Plantskolan som huvudansvariga. Det har även varit uppskat-
tat bland föräldrar att deras barn haft ledare som inte bara är duktiga in-
struktörer, utan även närmare sina barn i ålder och någon att se upp till.

Plantskolan har för föreningens utespelare varit öppen för flickor och pojkar 
8-12 år, målvakter 10-14 år.  Antal deltagare har varit 250 spelare som under 
arton onsdagar under vår/höst varit indelade i tjugo grupper med mellan 
10-13 barn per grupp. De flesta grupper har haft två instruktörer där as-
sisterande likt förra säsongen kommit från bland annat årets ledarakademi. 

Föreningens Akademiverksamhet har under 2018 observerat ett flertal 
spelare tillhörande UTV-blocket genom Plantskolan och erbjudit trä-
ning på Årsta IP.

Sammantaget har årets Plantskola haft en mycket fin säsong. God ge-
menskap har gått hand i hand med tydlig utveckling både bland spelare 
och ledare.

Jeppe Sporre 
Ansvarig Plantskolan

Plantskolan
Ledarakademin levererar ”Plantis” ledare.
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Under året har 65 lag tillhört Utveck-
lingsblocket 7-9 år. Blocket innefattar 
5-mannafotboll och fungerar som en 
länk mellan knattefotbollen (5-7 år) 
och inträdet i Stockholms Fotbollför-
bunds seriespel S:t Eriks-cupen 5-man-
na från 8 år. Denna del av verksam-
heten har under året bestått av cirka 
850 spelare som utbildats och letts av 
drygt 240 ideella föräldraledare. 

Under en tvåårsperiod och mer intensivt inför 
säsongen så har Utvecklingsblockets sportche-
fer, tillsammans med träningsverktyget Super-
coach, jobbat fram ett träningsupplägg för våra 
lag från 5 år. Under säsongen har lagen haft 
tillgång till träningsverktyget och tilldelats ett 
pass från verktyget per träningsvecka, de som 
velat nyttja verktyget för lagets båda tränings-
pass har kunnat göra detta. 

Fokus i träningen ska bygga på de grundteman 
och riktlinjer som står beskrivna i Bajenmodel-
len. Träningen inom blocket fokuseras på spe-
larnas individuella utveckling och ska präglas 
av lekfull träning. Genom hög rörelseglädje 

vidareutvecklas barnens fotbollskunskaper och 
intresset för fotboll stimuleras. I den här åldern 
introduceras även grundläggande fotbollster-
mer. På träningen spelas mycket smålagsspel 
och alla spelare övar på alla positioner. Lagen 
arbetar även med rörelseteknik och motorisk 
utveckling, bland annat via rytmisk träning. 

Blockets ledarutbildningar under säsongen 
har varit fokuserade på att grundutbilda nya 
ledare i föreningens Hammarbyutbildning, 
”Välkommen som ny ledare i Hammarby”. 
Där erhåller deltagarna utbildning inom för-
eningens värdegrund, pedagogiskt förhåll-
ningssätt och träningsmetodik med tips på 
övningar. Ett andra steg i en ledares utbild-
ningsstege är att föreningen erbjuder alla le-
dare att delta vid Svenska Fotbollförbundets 
C-diplomutbildning.

Under vintersäsongen (november till mars) har 
lagen tränat i Stockholm stads gymnastiksalar. 
De har dessutom haft möjlighet att träna utom-
hus om vädret tillåtit och planerna varit snöfria. 
Under utomhussäsongen (april till oktober) har 
lagen, varje vecka, haft två träningstider på 
konstgräsplan. Spelare från 8 år har även haft 

möjligheten att anmäla sig till och delta i fören-
ingens ”Plantskola”.

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

Inom blocket arbetar föreningen aktivt med 
att förmedla till föreningens ledare hur de kan 
jobba med sociala aspekter och att förmedla 
och förankra Hammarbys värdegrund, mål-
sättningar och struktur till föreningens spelare 
med familjer.

Vidare är stort fokus inom blocket att kunna 
erbjuda plats för alla nya hammarbyare som vill 
börja spela fotboll i föreningen. Många lag är i 
stort behov av fler föräldrar som kan delta i en 
ledarroll. 
I den mån det finns underlag med nya spelare 
och föräldrar som kan medverka som ledare så 
startar vi även upp nya lag.

Andreas Jonsson
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
Glädje och utbildning i fokus

Hammarby IF FF:s knatteverksam-
het har under 2018 innefattat flick- 
och pojkfotboll för 5- och 6-åringar. I 
knatteverksamheten deltar cirka 900 
ungdomar tillsammans med 200 ak-
tiva och ideellt arbetande ledare som 
i huvudsak kommer från föräldraleden. 
Ledarna har roller som tränare och ad-
ministratörer. 

2018 genomfördes sjunde året av ”Lek och Lär 
Fotboll” som är en del av vår utbildningsplan, 
Bajenmodellen. Hammarby IF FF har som av-
sikt att utveckla samtliga våra spelare både fot-
bollsmässigt och socialt. 
Vårt uppdrag är att ge varje enskild spelare 
en bra fotbollsutbildning som ska vara både 
rolig och utvecklande. Uppdraget är också att 
vidareutveckla varje enskild ledare genom att 
ge dem kunskaper och erfarenheter inom om-
rådet. Detta görs bland annat genom en stor 
mängd ledarutbildningar och andra träffar. 
Som regel genomför vi en intern ledarutbild-
ning varje månad med undantag av juli och 
december. 

Träningsverksamheten har vid utomhusperio-
den (april-oktober) varit belägen vid Hammar-
by IP, Eriksdalsskolans BP, Hammarbyhöjdens 
IP och Kärrtorps IP. Under inomhusperioden 
(november-mars) har den genomförts bland 
annat i Eriksdalsskolans, Gubbängsskolans, 
Hammarbyskolan södras och Björkhagens sko-
las gymnastiksalar. 

Vi har ett gemensamt träningsupplägg för 
samtliga knattelag där det ingår olika teman. 
Detta för att ge spelaren möjligheten att prova 
på de grundläggande fotbollsmomenten: mot-
tagning, vändningar, driva - finta - dribbla och 
tillslag - skott. Vi arbetar med träningsverkty-
get Supercoach.

När det gäller matcher så har 5-åringarna som 
startar sin verksamhet under april inte ingått i 
matchverksamheten under året. 6-7-åringarna 
har deltagit i vår interna matchserie ”Bajen-
ligan”, där syftet är att skapa gemenskap och 
positiv anda under fotbollsmässiga former. 
Matcherna spelades under året vid Hammarby-
höjdens konstgräsplan på lördagar. Bajenligan 

firade tio-års jubileum under 2018. Samtliga 
lag har deltagit i Bajenligan. I april startar 2019 
års Bajenligan. 

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 möjlig-
heten att lära in de grundläggande fotbollsmo-
menten 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. 

Under året har vi tagit emot uppemot 550 nya 
flickor och pojkar inom knattefotbollen. 
Ledorden i verksamheten är: 
KUL och UTVECKLANDE. 

 Daniel Engström 
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Utvecklingsblocket 5-6 år
550 nya knattar i Hammarby
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Åldersgrupp 2006 har i och med denna säsong vuxit ur 7 v 7 
fotbollen, nästa säsong lirar dessa flickor och pojkar 9 v 9 
i de nya spelformerna. Många ur åldersgruppen har spelat i 
Hammarby sedan de var 5 år och det är en ynnest att få ha 
följt deras utveckling år efter år. 

Positivt är att de lag som efter sund och bästa förmåga följt spelarutbild-
ningsplanen med barnens kognitiva utveckling i fokus och inte stressat 
på, idag fortfarande har en stor trupp som nu är redo för andra utma-
ningar. Med fokus på spelarutbildningsplanen kommer framstegen i 
barnens takt.
Även denna säsong har HeForShe verksamheten med mixlag i ålders-
grupp 2006 och 2008 gjort stort avtryck ute på fältet där de representerat 
föreningens färger med en härlig fotboll och skön gemenskap. Hammar-
by går i bräschen för integrering mellan könen på fotbollsplanen vilket 

har spridit sig till förbundsnivå, diskussioner förs för att öppna upp mix-
serier i S:t Erikscupen. Bajen var etta på bollen.

Att ledarnas fina arbete gör att utvecklingen fortsätter att gå framåt ser 
man under årets fältarbete med åldersgrupp 2007 och 2008. Observation 
under träningar och matcher visar på stor kompetens bland spelare både 
vad gäller teknik och spelförståelse. 
Implementeringen av det digitala hjälpverktyget SuperCoach (en app 
med träningsupplägg/övningar med mera) har haft en tydligare genom-
slagskraft bland de yngre lagens tränare.

Sammantaget en säsong med ett fint samarbete mellan ledare och lag för 
att ge barnen möjlighet till utveckling på den nivå man befinner sig på.

Jeppe Sporre                                                                                                                                           
          Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år 

Utvecklingsblocket 10-12 år
Tydlig utveckling i blocket under året som gått

Lag 11 P07 Ekebycupen 6-7 oktober i Uppsala 
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Totalt är det 180 spelare som under året fått träna fotboll på 
någon av de tre NIU-godkända gymnasier (nationell idrotts-
utbildning) där Hammarby IF FF bedriver fotbollsverksamhet. 
De är Midsommarkransen Gymnasium, Fredrika Bremergym-
nasierna och Huddinge Gymnasium. På grundskolenivå hand-
lar det om 200 elever på Nybohovsskolan och Gubbängssko-
lan samt 40 på Tornadoskolan.

Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på de sex skolorna som vi be-
driver fotbollsverksamheten på. De allra flesta akademispelare som nått 
gymnasieålder går på gymnasiet i Midsommarkransen. De håller till 
på Årsta IP och har som instruktörer under året haft Lukas Syberyjski 
(akademitränare U19, Fredrik Samuelsson (akademitränare U17), Rene 
Bakhuis (akademitränare U16) och Gustav Scheutz (målvaktstränare).

Håkan Jensgård, akademichef flickor, har tillsammans med Mattias 
Hellman, akademitränare P13, samt Bo Wester, sportchef HTFF, tränat 

spelarna som går på Huddingegymnasiet. Och på Fredrika Bremergym-
nasiet i Haninge är det damlagets tränare Isak Dahlin och assisterande 
U16-tränaren Perry Wild som tillsammans med Thom Åhlund stått för 
fotbollsutbildningen. 

På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med Nybohovsskolan och 
Gubbängsskolan. På de skolorna går det tillsammans upp emot 200 
elever som får träna fotboll på skoltid under ledning av Jackie Bachteler 
(assisterade tränare i damlaget), Johan Lager (sportchef Dam) och Patrik 
Gerrbrand (akademitränare för P10).

Samarbetet med Tornadoskolan är inne på sitt tredje år och där har 
Charbel Selwan, akademitränare för P14, över 40 spelare som han utbil-
dar i fotboll på dagtid.

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby Skolsamarbeten
Fotbollsverksamhet på sex skolor i söderort 

I utvecklingsblocket 13-19 år har HIF FF bestått av 451 spe-
lare och 94 ledare fördelade på 21 lag. Under 2018 har fören-
ingen byggt vidare på de samarbeten som finns mellan lagen 
för att kunna vidareutveckla spelarna i flera olika miljöer.

Siffror per åldersgrupp – antal lag – spelare – ledare: 
1999-2000  3 lag – 67 spelare – 13 ledare
2001-  1 lag – 27 spelare – 4 ledare 
2002-   2 lag – 44 spelare – 8 ledare
2003 3 lag – 73 spelare – 13 ledare 
2004 5 lag – 121 spelare – 29 ledare                                                                                                              
2005 6 lag – 119 spelare – 27 ledare

Hammarbys samverkanslag består av spelare från de olika lagen för poj-
kar födda 2004 och 2005. De har under året tränat en gång och spelat 
match en gång i veckan för att ytterligare stärka motivationen hos de 
spelare som vill träna och spela mer. För de ordinarie utvecklingsblock-
slagen innebär samverkanslaget en ökad kontinuitet för ledarna då de får 
behålla sina spelare och ledare till det egna lagets träningar, läger och cu-
per. Samverkanslagen har tränats och matchat av två externa ledare som 
även närvarat vid vissa av åldersgruppens träningar. Samverkanslaget är 
en del av verksamheten som vi kommer utveckla under ännu mer under 
nästa säsong.

Föreningens nystartade lag med pojkar födda 2001 i Hammarby Talang-
fotbollförening (HTFF) har i år spelat U17 Allsvenskan Div 1 och laget 
hamnade på sjunde plats. HTFF är en egen förening under HIF FF:s 
paraply som ger spelare utanför akademilagen chansen till spel på hög 
nivå. Med HTFF skapas fler möjligheter för spelare att finna motivation 

genom att klubben deltar på flera nivåer i seriespel än tidigare. Genom 
starten av HTFF har utvecklingsblockets samarbete med Hammarbys 
Akademi formats så att spelare kan få vara i den miljö som är mest lämp-
lig för spelarens utveckling där de befinner sig för ögonblicket. Tanken 
är att det alltid skall finnas en motiverande miljö, långt upp i åldrarna, 
för spelare i klubben. Under säsongen 2019 kommer vi att ha fyra lag i 
HTFF som deltar i kvalserie till Allsvenskan U16, U17 och U19 samt 
spel i U19 div 1 dit våra killar födda 2000 kvalificerade sig.

Under 2018 har föreningen vidareutvecklat engagemanget i futsal och 
deltar under vintern i tre pojkserier och tre flickserier. Några av våra 
pojkspelare har under året varit uttagna till landslagsläger. Vårt mål är 
att på sikt kunna ge ännu flera åldersgrupper möjlighet att delta i serie-
spel.

Genom ett utökat samarbete inom de olika delarna i Hammarby (Dam, 
Akademi och Utvecklingsblock) har vi nu skapat stora möjligheter inför 
framtiden. En av dessa mötesplatser för samarbete är föreningens plant-
skola där tränare från alla tre sektioner möts och arbetar tillsammans. 
Den grön-vita tråden får nu möjlighet att blir än mer tydlig. Detta är 
något som vi ser fram emot att utveckla ännu mer under 2019.

Nu när futsalen får fler serier och HTFF spelar kvalserier känner jag 
mig mycket motiverad att fortsätta att utveckla blocket under 2019 och 
arbeta för att stärka samarbetet inom de olika delarna av Hammarby 
Fotboll. 

Bo Wester
Sportchef Utvecklingsblocket P13-P19

Utvecklingsblocket 13-19 år
Utveckling och motivation genom samarbeten och ökade möjligheter
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Kennedy jublar efter frisparksmålet mot IFG Göteborg.
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Hammarby Fotboll AB
Hammarby Fotboll fortsätter klättringen.
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Rent sportsligt tog herrarnas A-lag ett rejält 
steg i utvecklingen. Vi var mycket aktiva un-
der sommarfönstret 2017 och i vinterfönstret 
2018. Detta gav resultat i form av en fjär-
deplacering och bronsmedalj i Allsvenskan 
2018.  

Under året har vår sportsliga organisation utvecklats. 
Laget leddes av Stefan Billborn som huvudtränare, 
med Joachim Björklund och Pablo Piñones Arce som 
assisterande tränare. Jesper Jansson gjorde sin andra 
säsong som sportchef i Hammarby Fotboll.

På spelarfronten rekryterades under vintern fina ny-
förvärv i form av Nikola Djurdjic, David Fällman, 
Neto Borges och Simon Sandberg. Erkan Zengin 
gjorde ett kortare gästspel under våren och var med 
och besegrade Djurgården i vårderbyt. Under våren 
anslöt Vladimir Rodic, Davor Blazevic och Junes 
Barny. Efter säsongen lämnade Jiloan Hamad, Rebin 
Assad och Benny Lekström klubben med utgående 
kontrakt. Vid årsskiftet såldes Neto Borges till Genk 
och Björn Paulsen till Ingolstadt.

I november avslutade så Kennedy Bakircioglu sin 
fotbollskarriär. Kennedy anslöt till Hammarby in-
för säsongen 1999, tog SM-Guld 2001, lämnade för 
proffslivet efter säsongen 2003. På sommaren 2012 
återvände Kennedy till Hammarby och något år 
senare ledde han klubben tillbaka till Allsvenskan. 
Kennedy Bakircioglu är en av de bästa och mest be-
tydelsefulla spelare Hammarby har haft, vid sista 
hemmamatchen mot Häcken tackades Kennedy av 
under värdiga former.

Under 2018 har det nya klubbhuset på Årsta IP fär-
digställts. 1600 kvadratmeter med moderna facilite-
ter för såväl den sportsliga organisationen, kontoret 
samt pojkakademin. Det har varit ett långt och mö-
dosamt projekt, men väl inflyttade är vi nöjda och 
övertygade om att det nya klubbhuset kommer ge oss 
utmärkta förutsättningar att utvecklas framåt.

På publiksidan fortsätter supportrarna att strömma 
till våra matcher. Goda förutsättningar i form av fan-
tastiska supportrar och en stor, fin arena gav oss en 
genomsnittlig publiksiffra på 23 700 vilket innebar 
ytterligare en seger i Allsvenskans publikliga. 

Samarbetet med Hammarbys supporterorganisatio-
ner har även 2018 fungerat bra. Ett stort tack till de 
personer inom Bajen Fans, Bajenland och andra or-
ganisationer som har lagt sin själ i att få publiken till 
arenan. 

Under året har intäkterna i bolaget totalt sett fort-
satt att utvecklas. Klubben ökade omsättningen 
med drygt 13 miljoner gentemot 2017 och hamna-
de på drygt 120 miljoner SEK i intäkter. Biljettin-
täkterna har återigen varit lokomotivet i ekonomin, 
men även sponsorförsäljningen har gått bra under 
2018.

Gällande bolagets resultat hamnar det 2018 på 1,1 
miljoner SEK minus innan skatt och 1,5 miljoner 
SEK minus efter skatt. Resultatet ger oss ett eget ka-
pital på ca 15 miljoner SEK vid årsskiftet. Vad gäller 
det negativa ekonomisk resultatet beror det dels på 
något högre kostnader än beräknat för klubbhus-pro-
jektet, något högre kostnader på säkerhets-/ evene-
mangssidan och något högre kostnader än beräknat 
på marknadssidan.

Sammanfattningsvis har 2018 varit ett klart positivt 
år för oss med sportslig utveckling och utveckling 
av såväl den kommersiella sidan, organisationen och 
det nya klubbhuset. Så jag avslutar som vanligt: med 
gemenskap, ödmjukhet och hårt arbete siktar vi mot 
framtiden, den tillhör oss.

Årsta den 16 februari 2019 

Henrik Kindlund 
VD Hammarby Fotboll AB 
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SLO – Supporter Liaison Officer, är en 
funktion som handlar om att förbättra 
servicen för supportrar och dialogen 
och samverkan mellan supportrar, 
klubb och andra aktörer. 

Inom ramen för fokusområdena service och 
dialog följer några exempel på arbete inom 
varje område som skett under året 2018: 

Service: På matchdag genomförs ett prak-
tiskt servicearbete och supporterkontakt vid 
klacksektioner, familjesektioner, tillgänglig-
hetssektioner och bortasektion. Därtill har 
arbetet med att utveckla arenaområdet fort-
satt. Inför matcherna består arbetet bland 
annat av information om arrangemang inför 
såväl hemmamatch som bortamatch. 

Arbete med BUS – Bajens Unga Supportrar 
är en betydande del av matchdagsarbetet, 
med aktivitet bakom familjeläktare, ökat 
antal ideellt arbetande värdar, aktivitetsland 
i arenaområdet, vidare utveckling av nyhets-
brev och sociala medier. Medlemsantalet 
uppgår till drygt 1 000. 

För att erhålla en så god uppfattning som 
möjligt om supportrarnas åsikt om arrang-

emangen har varje år en publikenkät genom-
förts med frågor för hela säsongen. Detta år 
har formen för enkäten ändrats och gick även 
detta år ut efter sista matchen, men med fokus 
på en specifik match, för att under 2019 skick-
as ut efter fler matcher. Över 2 000 besökare 
på matchen svarade på enkäten och svaren har 
hanterats och vidareförmedlas till ansvariga 
för olika områdens förbättringsarbete. 

Dialog och samverkan: Arbete med aktiv 
dialog, samverkan, information, framlyf-
tande av önskemål och frågor mellan klubb, 
motståndarklubbar, supportrar och polis på 
hemma- och bortamatcher. Organiserande 
av möten mellan supportrar och klubbens 
representanter, bland annat i frågor om py-
roteknik, tillståndsfrågor och publikned-
dragningar. Dels genom separata möten med 
representanter för supportrar och klubbre-
presentanter, dels genom öppna forum för 
alla supportrar.

Arbete med samverkan som inkluderar 
andra samhällsaktörer: Exempelvis sam-
arbete med brottsförebyggande Söderandan 
och polisen inför supportermarschen vid 
premiären för att göra så många längs med 
marschens väg så nöjda som möjligt. Sam-

arbete med Stockholms Ungdomstjänst och 
Frivården med mottagande av ungdomar som 
avtjänat ungdomstjänst, och äldre som genom-
fört samhällstjänst, med syftet att bidra till 
brytande av destruktiva mönster och öka för-
ståelsen för klubbens arbete. Genomförande av 
alternativ för supportrar med syfte att stimulera 
det positiva engagemanget för klubben. 

SLO-funktionen har under året bestått av 
tre SLO:er, med två stycken heltidsanställda 
och en vid utvalda matcher. Jonas Myrstedt 
har delat arbetet som SLO med ansvar för ar-
rangemangen på Hammarby IP och futsal i 
Eriksdalshallen.
 
Under 2018 har klubben utarbetat en fram-
tida struktur med ett övergripande service-
arbete där tidigare SLO Jakob Uddeholt blir 
ansvarig, med inriktning på att utveckla 
publikservice och matchdagsupplevelse för 
besökare. Inom ramen för det övergår Jonas 
Myrstedt till att bli huvud-SLO med fokus 
på dialogarbetet och klackmiljön.  

Jakob Uddeholt 
Huvud-SLO

SLO-funktionen
Dialog och samverkan med supportrar och samhällsaktörer
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Herrlaget
Succésäsong med snopet slut

Inför säsongen 2018 fick Stefan Bill-
born huvudtränaruppdraget för Ham-
marbys representationslag på herr-
sidan. Efter två elfteplaceringar och 
fjolårets niondeplats i Allsvenskan 
sedan uppflyttningen från Superettan 
blev säsongens resultat ett stort steg 
framåt. Bajen ledde serien under våren, 
men fick nöja sig med en fjärdeplats 
efter slutomgången. Här går vi igenom 
året, match för match. 

Försäsongen och Svenska cupen

13 januari, HJK Helsingfors-HIF 3-4 Billborn 
och Bajensupportrarna fick bekanta sig med 
varandra under uppsluppna former, på den 
uppskattade Bajenkryssningen. Efter att da-
merna besegrat hemmalaget HJK med ud-
damålet gjorde herrarna detsamma på Telia 
5G-areena. Jiloan Hamad behövde 90 sekun-
der på sig för att inleda årets målskytte med 
en riktig drömbalja från distans. HJK vände 
innan paus, men Pa Dibba utjämnade tidigt i 
andra. Även efter Rebin Asaads 3-2-mål kvit-

terade hemmalaget men till sist fick Dibba 
också sista ordet, i slutminuten.

30 januari, Jablonec-HIF 2-1 Efter vinsten i det 
finska bandyvädret styrde Hammarby till var-
mare breddgrader och ett matchläger i Portu-
gal, där man deltog i träningsturneringen At-
lantic Cup. Försäsong för de nordiska lagen, 
men vinteruppehåll för andra, som tjeckiska 
Jablonec. Jan Chramosta tog Bajen på sängen 
med två omedelbara mål och tjeckerna hade 
2-0 redan efter tre minuter. Leo Bengtsson re-
ducerade mitt i andra halvlek.

3 februari, HIF-Shamrock Rovers 0-0 Även i 
nästa match ställdes Hammarby mot grönvitt 
motstånd, nu irländskt sådant. Rovers ställde 
senare under året sånär till det helt för AIK 
i Europa League-kvalet, och redan i Portugal 
visade man respektlöshet, inför två högljudda 
supporterskaror. Shamrock vann strafflägg-
ningen och för Bajen väntade därmed en pla-
ceringsmatch.

6 februari, Stade Nyonnais-HIF 1-2 Lägrets av-
slutande match spelades mot Nyon, som håller 
till i schweiziska tredjeligan. HIF gjorde kol-

lektivt inte mycket mer än vad som krävdes, 
men Muamer Tankovićs två mål utgjorde en 
försmak av vad han skulle uträtta under sä-
songen, och en seger blev det åtminstone un-
der Algarve-vistelsen.

10 februari, Frej-HIF 4-1 Den sista tränings-
matchen innan tävlingsmatcherna i Svenska 
cupen blev en obehaglig och för många sym-
patisörer oroväckande historia. Superettan-
klubben från Täby, som Hammarby inledde 
ett samarbete med en månad efter matchen, 
var klart hetare och kontrade sönder de all-
svenska gästerna.

18 februari, Vasalund-HIF 1-3 Gruppspelet i 
cupen inleddes med en bortamatch, på hem-
maplan. Vasalund, som hösten dessförinnan 
degraderats till Division 2, valde att förlägga 
matchen till Tele2 Arena. Där ordnade Ha-
mad en tidig ledning, och utökade den också 
från straffpunkten. Juniors 3-0-mål tidigt i 
andra borde förstås ha dödat tillställningen, 
men unga och inspirerade VIF reducerade 
med kvarten kvar. Således blev Benny Lek-
ströms straffräddning mot Kenny Pavey strax 
därefter viktig.
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25 februari, HIF-GAIS 3-3 ”Makrillarna” pre-
sterade ett gruppspel som vida överträffade 
såväl förväntningarna som lagets resultat i 
Superettan. Efter att Sander Svendsen tryckt 
dit 1-0 vände GAIS innan paus och när 1-3 
dessutom kom med 20 minuter kvar såg det 
mörkt ut. Dibba replikerade dock snabbt, och 
Imad Khalilis kvittering i 88:e betydde att 
spänningen fanns kvar inför slutomgången. 
Dock hade Bjørn Paulsens furiösa soloräd på 
tilläggstid behövt ge mer än träffen i stolpens 
insida.

4 mars, Elfsborg-HIF 2-1 Bajen hade behövt 
Vasalunds hjälp mot GAIS i slutomgångens 
parallellmatch. Göteborgarna redde ut den 
uppgiften ganska komfortabelt och då fick 
bortamötet med Elfsborg blott akademisk 
betydelse. Bara 778 fanns på plats när Borås-
laget för en gångs skull redovisade antalet när-
varande i stället för sålda biljetter. De tillresta 
grönvita fick glädjas åt Kennedy Bakirciog-
lus frisparkspärla i slutskedet, men inte åt så 
mycket mer.

7 mars, Västerås SK-HIF 1-4 För att ge de spe-
lare som inte medverkat så mycket i cupspe-
let välbehövliga matchminuter, möttes VSK 
och Bajen i Västerås. Norrettans blivande se-
riesegrare hade 1-1 i paus efter att ha svarat 
på Svendsens mål, men norrmannen slog till 
igen i andra halvlek. Mats Solheim och Junior 
snyggade sedan till siffrorna ytterligare.

18 mars, HIF-Mariehamn 3-0 Mittbacken Mads 
Fengers återkomst i matchspel var det stora 
glädjeämnet på Södertälje Fotbollsarena. I an-
dra halvlek kom också målen framåt för Ham-
marby genom Hamad, Dibba och Svendsen – 
mot ett blekare motstånd än förväntat.

25 mars, HIF-Norrköping 3-2 4 343 slöt upp för 
det allsvenska genrepet mot ”Peking”, och fick 
se en betydligt mer hoppingivande insats än 
den mot Frej. Khalili gav Bajen ledningen mot 
sin gamla klubb och Bakircioglu gjorde 2-2 
just när en lite väl svängig första halvlek gick 
mot sitt slut. Erkan Zengin byttes in i 68:e, 
till stora ovationer, men Dibba som äntrade 
planen samtidigt stal showen när han avgjorde 
med kvarten kvar.

Allsvenskans vårsäsong

1 april, HIF-Sirius 3-1 30 220 fanns på plats 
när våren äntligen kommit till Bajenland, för 
så var det, även om tempen bara nådde upp 
till tre plusgrader. Hamad satte tonen för sin 
finfina första hälft av serien, precis som laget 
i stort, och den vikarierande kaptenen blev 
tremålsskytt i premiären. 1-0 och 2-0 gjordes 
på straff precis före respektive just efter paus-
vilan, och ”Jille” fastställde också 3-1 på till-
läggstid.

10 april, Göteborg-HIF 1-2 På självaste Ham-
marbys 129-årsdag bärgades en skön prestige-

seger borta mot ”Blåvitt”, där Hamad återigen 
var i huvudrollen, den här gången i 91:a mi-
nuten. IFK hade tagit ledningen med halv-
timmen kvar, men Paulsen nickreplikerade 
direkt. Och på tilläggstid bökade Dibba fram 
2-1-bollen som förpassades i nät, precis fram-
för en gungande grönvit läktare, där Bajen-
samban från lagens SM-finalmöte 1982 väck-
tes till liv och dånade långt efter slutsignalen.

16 april, HIF-Brommapojkarna 4-0 Ett äldre 
rödsvart gäng än vad namnet brukar antyda 
gästade Tele2 Arena denna säsong, men det 
hjälpte föga. Khalili nickade in 1-0 och följ-
de upp med 2-0 – konstnumret var ett av de 
vackraste målen på hemmaarenan hittills. Ha-
mad och Dibba utökade ytterligare och den 
säkra segern inför 20 630 innebar Hammar-
bys bästa allsvenska säsongsinledning sedan 
1959.

19 april, HIF-Norrköping 2-1 Vårens spelmäs-
siga styrkedemonstration bjöds 21 337 på, när 
toppkonkurrenten ”Peking” betvingades. Se-
gern grundlades i första halvlek, då ”Mujos” 
1-0 och Pas otroliga soloaktion fram till 2-0 
gav en rättvis ledning – Bajen hade dessutom 
två ribbträffar innan paus. Efter den östgöt-
ska reduceringen sent i andra halvlek stod de 
grönvita emot.

22 april, Häcken-HIF 2-2 Det, på grund av VM, 
täta spelschemat rullade vidare med borta-
match på Hisingen. Där kom serieårets första 
poängtapp, trots islossning för Hammarbys 
serbiska anfallsförvärv. Paulinho satte tidigt 
1-0 för hemmalaget, men Nikola Djurdjić 
pressade åt sig bollen två gånger på 59 sekun-
der med halvtimmen spelad, och tryckte dit 
1-1 och 2-1. Häcken utjämnade tidigt i andra, 
och visst ville HIF åt tre poäng, men skade-
smällar för försvarsspelare mot slutet gjorde 
ändå att krysset inte riktigt hade mersmak.

29 april, Djurgården-HIF 1-2 I säsongens första 
derby gick det… som det brukar mot dom 
blårandiga. Tanković nickade in ledningsmå-
let redan minuten in, och det hjälpte inte för 
DIF att man fick en straff (korrekt) med sig i 
slutskedet. Djurgården tryckte på mot slutet 
– och efter en frispark på stopptid satte Johan 
Wiland igång spelet blixtsnabbt. Undan gick 
det också när Dibba spurtade till friläget där 
segermålet prickades in, framför den grönvita 
supporterväggen.

5 maj, HIF-GIF Sundsvall 4-3 Här såg Bajen ut 
att defilera till storseger, på samma sätt som 
mot BP. Dibba stod för två skytteligaledar-
mål innan paus, i en första halvlek där även 
Djurdjić mål-presenterade sig för hemmapu-
bliken, 25 092 till antalet. Efter att Pa också 
petat dit 4-0 i 56:e kändes det ju klart, men 
offensivt spelskickliga ”Giffarna” släpptes in 
målmässigt mot slutet – och 4-0 blev 4-3 på 
tolv minuter. Det blev ändå HIF som behöll 
sin förlustfria svit, av de båda lagen.

13 maj, Örebro-HIF 1-2 För första gången sedan 
Eyravallen 2005 restaurerades och bytte namn 
till Behrn Arena var det lapp på luckan vid en-
tréerna. Av 12 352 var det inte långt ifrån att 
hälften rest från Bajenland, och dominansen 
på läktarplats var förstås massiv. På planen be-
hövde Hammarby däremot lite marginaler på 
rätt sida, för att det skulle gå vägen. Kennedy 
Igboananike, som gjort 1-0 för ÖSK i 13:e, vi-
sades ut efter en omdiskuterad situation i 38:e. 
Djurdjić och Hamad vände på steken i andra 
halvlek – och serieledningen befästes.

16 maj, HIF-Malmö FF 3-2 Mot de regerande 
mästarna var släkten definitivt värst. Ham-
marby låg under såväl i första som andra halv-
lek, men ”Niko” slog till med kvitteringar mot 
sin tidigare klubb. Just efter 2-2 i 65:e drog 
MFF dessutom på sig en utvisning, vilket om-
gående följdes av Dibbas avgörande mål. 23 
490 fick se Bajen agera med större kyla än vid 
uddamålsledningen mot likaledes decimerade 
Örebro, och trepoängaren var rättmätig.

20 maj, HIF-AIK 0-1 Enda poängtappet dit-
tills, på nio omgångar, var alltså det borta 
mot Häcken – och när HIF tog emot tvåan 
”Gnaget” i sista hemmamatchen innan VM-
uppehållet var förväntningarna förstås höga. 
HIF tillkännagav startelvan redan dagen före 
derbyt, och väl på planen agerade laget med 
samma självsäkerhet, medan AIK föreföll nöjt 
med att hålla 0-0 och fyra poängs Bajen-för-
språng. Men de grönvita lyckades inte dyrka 
upp solnaiterna och i 81:a fick, med betoning 
på fick, AIK den straffspark som blev avgöran-
de. För matchen, och med facit på hand även 
för hur hela säsongen sedan utvecklade sig.

27 maj, Kalmar FF-HIF 1-1 Olyckan kom inte 
ensam. I vårsäsongsavslutningen i Kalmar 
hade Hammarby lika svårt som vanligt mot 
Nanne Bergstrands mannar. KFF-straffen 
som gav underläge i början av andra halvlek 
var tveksamt dömd, men 1-0 var logiskt i det 
läget. Jeppe Andersen prickade in sitt första 
mål för Bajen, en snabb replik, men KFF 
lyckades göra motståndarna frustrerade och 
någon lyckad anstormning för seger fick Sö-
derbröderna inte till.

Sommarens träningsmatcher

28 juni, Sirius-HIF 2-1 Hammarbytruppen fick 
spelledigt i en månad, men sedan var det dags 
att få matchminuter i benen igen, inför höst-
säsongens omstart. Den första träningsmat-
chen spelades på Studenternas, och blev ingen 
särskilt lyckad tillställning. Den i detta skede 
tydliga tabelljumbon avgjorde i slutet. Bajen-
målet gjorde Svendsen i första halvlek.

3 juli, Gute-HIF 3-7 1 118 slöt upp på gotländ-
ska Gutevallen i Visby, där Hammarbys förre 
mittfältselegant Mikael Rynell gjorde ett av 
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sina sista matchframträdanden i karriären. 
Division 2-gänget gick på inspiration och tog 
sig från 0-2 till 2-2 innan paus, men under 
den andra halvlekens första hälft gick Bajen 
ifrån till 7-2. Muamer stod för två mål, och 
gästspelande André Österholm hann med att 
näta under sitt inhopp.

Allsvenskans höstomstart

9 juli, HIF-Östersunds FK 1-2 Hammarby stod 
för en bra första halvlek mot ÖFK och Bjørns 
fulsnygga 1-0-mål speglade händelserna väl. 
Bajen såg också ut att ha kontroll på läget in-
ledningsvis i andra, men i 58:e och 61:a tappa-
des Tesfsaldet Tekie och Saman Ghoddos– två 
spelare som bör hållas i herrans tukt och för-
maning – bort, med 1-1 och 1-2 som obönhör-
ligt resultat. Närmast att utjämna i slutskedet 
var Solheim vars hörnnick träffade ribban. Av 
21 464 på plats lämnade de flesta besvikna 
och smått oroade.

16 juli, Elfsborg-HIF 0-0 Betydligt mer händel-
serikt och sevärt än vad siffrorna ger vid hand, 
i årets första mållösa Hammarbydrabbning. 
Matchen dominerades av de båda storspelande 
målvakterna, Kevin Stuhr-Ellegaard och Wi-
land. Bajens målvakt orsakade en straff i 88:e 
men räddade den, medan boråsarnas danske 
keeper klarade mängder av grönvita lägen. På 
tilläggstid hade han däremot varit maktlös – 
om Hamads frispark inte gått rakt i ribban. 
Ingen jättedum bortapoäng, egentligen, men 
som mot KFF frustrerande i serieledar-kon-
texten.

23 juli, HIF-Dalkurd 4-1 I den mån Hammar-
by-publiken börjat sakna Dibba, som sålts 
till kinesiska Shenzhen innan den allsvenska 
omstarten, så lindrades detta betänkligt av 
två nya Djurdjić-mål när klubben för första 
gången ställdes mot DFF. Dessa gjordes innan 
paus – och då även Tanković och Hamad hit-
tade rätt i första halvlek, så var matchen förstås 
avgjord redan då. 19 969 bjöds på en komfor-
tabel vinst och offensiv islossning.

30 juli, Trelleborgs FF-HIF 1-3 Junior svarade 
för en riktig pärla 27 minuter in i Hammar-
bys bortamöte med bottenkrigande TFF, och 
drömmålet blev förlösande – redan en minut 
därpå kunde Nikola utöka ledningen. TFF-re-
duceringen i andra halvlek skapade viss nerv, 
men Muamer punkterade matchen, och Ba-
jen fick med sig en vid det laget efterlängtad 
bortaseger.

5 augusti, HIF-Trelleborgs FF 1-0 Redan samma 
vecka väntade hemmareturen mot gänget från 
palmernas stad, och 21 834 fick se en mer oviss 
drabbning än den föregående på Vångavallen. 
Tanković svarade återigen för ett viktigt mål, 
matchens enda med halvtimmen kvar, och gäs-
terna saknade kvaliteten i sista tredjedelen som 
därefter hade behövts för att hota om poäng.

13 augusti, Norrköping-HIF 0-0 Precis som bort-
amatchen mot Elfsborg saknades målen, men 
även här fick publiken – 15 119 varav många 
grönvita – likväl valuta för entrépengen. 
Toppmötet innehöll intensitet och känslosvall 
av hög kaliber, men avsluten lämnade en del i 
övrigt att önska. Desto mer imponerande: Wi-
land höll sin 100:e allsvenska nolla.

20 augusti, HIF-Örebro 2-0 Som i bortamötet 
bjöd närkingarna på tufft motstånd i den ar-
tonde omgången, men Bajen fick precis den 
start man behövde; blott två minuter efter av-
sparken positionerade sig ”Mujo” bland Årets 
Mål-kandidaterna. En lite grinig tillställning 
avgjordes definitivt när Tanković slog till på 
nytt i slutskedet – hans femte mål på lika 
många matcher.

Svenska cupens andra omgång

23 augusti, Carlstad United-HIF 0-3 En grupp-
spelsplats låg i potten mot CU, som höll till 
i norrettans toppskikt och hade tagit sig vi-
dare i cupen genom att besegra Karlslund. 
De två tidigare cupmötena med United på 
Tingvalla IP hade slutat med straffvinst res-
pektive 3-2-seger, men årets avancemang blev 
desto mindre dramatiskt. Leo Bengtsson och 
nyligen värvade Vladimir Rodić fixade en ti-
dig tvåmålsledning, och i 92:a gjorde Abdul 
Halik Hudu 3-0-målet i sin A-tävlingsdebut.

Den allsvenska hösten

27 augusti, Dalkurd-HIF 2-3 Gefle har ju inte 
bara lämnat Allsvenskan utan även Superett-
an på sistone, men Hammarby gjorde ändå ett 
återbesök på Gavlevallen, där Dalkurd ju höll 
till under 2018. DFF:s amerikanske mittback 
Alex De John gjorde två hörnmål på Bajen 
men baljor av Hamad, Djurdjić (viktiga 2-1 
precis innan pausvisslan) och nyss anslutne 
Junes Barny innebar att de för dagen tigerran-
diga ändå grejade tre poäng.

2 september, HIF-Djurgården 1-3 Någon gång 
skulle ju den nu elvaåriga sviten spricka, 
men givetvis kom ett av säsongens botten-
napp högst olägligt. Blåränderna var hetare, 
inte minst i de avgörande lägena, och Ham-
marby fick aldrig grepp om greppet att flytta 
upp Erik Johansson på innermittfältet – DIF:s 
sommarvärvning låg bakom alla tre målen. 
Rodić reducerade i sitt första derby för Ham-
marby – men detta skulle bli en sådan höst 
där det efter montenegrinens mål saknades tid 
och förmåga för mer.

17 september, Sirius-HIF 1-1 Efter ett kortare 
landslagsuppehåll styrdes färden till Uppsala. 
Där kvittade det hur förvarnat Bajen var när 
det gällde Philip Haglunds styrka i luftrum-
met. En väl dold knuff gav utrymme för nick i 
nät framför mittfältarens tidigare anhängare, 

och Hammarby kom aldrig upp i nivå den här 
kvällen – bortsett från när det var för sent. 
Och visst var det Rodić som stod för ännu ett 
bitterljuvt mål – medan Svendsen lika typiskt 
för denna höst prickade ribbans undersida i 
86:e.

23 september, AIK-HIF 1-0 Denna månad 
skulle bli så motig att ”svarta september” blev 
en vanligt förekommande fras i den grönvita 
sfären. Det oerhört emotsedda derbyt mot 
Allmänna IK var heller inget undantag, utan 
en kamp där flera avgörande situationer gick 
emot. Simon Sandberg hade en boll i stolpen 
som sedan kan ha varit över mållinjen, och 
AIK tilldömdes en straff som brändes. He-
nok Goitom revanscherade sig med kvarten 
kvar av matchen, och då Per Karlsson tilläts 
armbåga bort Djurdjićs nick i 93:e blev målet 
matchens enda.

26 september, HIF-Elfsborg 0-1 Marginaler, 
schmarginaler. Hammarby föll denna mörka 
månad på eget grepp – och i hemmamötet 
med Elfsborg, där man skulle studsa tillbaka 
efter derbyförlusterna, var det skärpan framåt 
som inte alls var rätt inställd. Halvtimmen in 
saknades omplåstrade Mads Fenger i mittlåset 
– då passade IFE på att göra matchens enda 
mål. Och trots mängder av Bajenlägen stod 
sig 0-1.

1 oktober, HIF-Göteborg 3-0 Det räckte, up-
penbarligen, med att oktober tog vid. Och att 
krisande ”Blåvitt” stod för motståndet. Paul-
sen stod för 1-0 halvvägs mot paus, Hamad 
gjorde 2-0 med 20 minuter kvar från straff-
punkten – och Kennedy Bakircioglus 3-0 är 
givetvis redan ett eget kapitel i den grönvita 
historien. Frisparken blev den inhoppande 
kaptenens tredje i samma nätmaskor på tre år 
i hemmamöten med Göteborg, och målfiran-
det gav eko långt utanför Allsvenskans vanliga 
intressesfär.

7 oktober, Brommapojkarna-HIF 2-4 BP hade en 
turbulent nykomlingssäsong, som ju slutade 
med kvalförlust och nedflyttning. Mot HIF 
hade dock gänget från Västerort ledningen två 
gånger om; 2-1 skickade Erik Figueroa in mot 
sin förra klubb. Mitt i andra halvlek studsade 
ett inlägg från Paulsen – 1-1-skytt och vika-
rierande högerback – in via en BP-back. Och 
HIF var starkast mot slutet, där Mads delikata 
frisparksknorr i 80:e avgjorde, innan Nikola 
gjorde BP på än sämre humör med sitt 4-2-
mål.

20 oktober, Malmö FF-HIF 2-1 MFF stod ju för 
en betydligt bättre höst än vår, och trots att 
Hammarby vann första halvlek via Jiloans mål 
på sin tidigare hemmaarena, räckte detta inte 
för att rubba ”Di blåe”. Mästarna öppnade an-
dra halvlek furiöst och fick utdelning fram till 
såväl 1-1 som 2-1 på de elva första minuterna. 
Möjligheterna att utjämna blev få men Leo 
Bengtssons var saftig. Den inhoppande yttern 
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valde dock att försöka servera Djurdjić öppet 
mål, och passningen fastnade på vägen.

28 oktober, HIF-Kalmar FF 0-0 Efter att man 
spelat lite mer optimistiskt under Nannes 
ledning, valde tränarvikarierande KFF-pro-
filen Henrik Rydström en betydligt striktare 
inställning, när smålänningarna ville bryta 
sin negativa trend. Bajens spelövertag var 
massivt, men inför 25 473 i vinterhalvårets 
första snöfall var chansproduktionen desto 
svagare. Mer positivt: vikarierande målvak-
ten Davor Blaževićs första tävlingsnolla för 
klubben.

31 oktober, GIF Sundsvall-HIF 2-3 Fengers på-
passliga ledningsmål och Khalilis vackra ut-
ökning innebar 2-0-ledning mot den tidigare 
spökmotståndaren från Medelpad, och när 
Djurdjić rundade av en grönvit upprullning i 
52:a såg det avgjort ut. Precis som i vårmötet 
hämtade dock Gymnastik- och Idrottsför-
eningen upp – och den här gången hade det 

räckt till poäng om Blažević inte svarat för 
en av årets främsta allsvenska målvaktsrädd-
ningar i 93:e.

4 november, HIF-Häcken 1-0 Säsongens sista 
hemmamatch blev minnesvärd – inte bara 
för att den även var Bakircioglus avskeds-
föreställning inför hemmapubliken. På spel 
stod Europa League-platsen, och de båda 
faktorerna hjälpte upp publiksiffran till 31 
810, en fin rekordnotering för fotboll på 
arenan. Spelmässigt blev det lika jämnt som 
förväntat, men inte riktigt lika svängigt och 
situationsspäckat för att gästerna skulle trivas 
helt. Efter att Paulsen, sin vana trogen, nått 
högst i luftrummet och lobbnickat in 1-0 just 
efter paus agerade HIF behärskat och vann 
rättvist.

11 november, Östersunds FK-HIF 3-3 Trepo-
ängaren mot Häcken betydde att seger i vint-
riga Östersund skulle räcka för säkrat spel 
på kontinenten 2019. Hammarby presterade 

nog sin bästa halvlek hittills på Jämtkraft 
Arena, men låg på något sätt ändå under 
med 0-2 i paus. Djurdjić behövde sedan bara 
19 sekunder på sig för att näta och ordna en 
välbehövlig boost, och när Hamad slagit dit 
2-2-straffen i nättaket hade Bajen 20 minu-
ter på sig att avgöra, med en kokande grönvit 
kortsidesläktare bakom sig. Istället gjorde 
ÖFK snabbt 3-2. Vladimirs 3-3-mål i 90:e 
blev inte mer än ännu en ”hämta bollen till 
avspark”-balja. Solheim blev sånär osannolik 
hjälte i tredje tilläggsminuten, men samti-
digt som offsideflaggan lite tveksamt åkte 
upp, gick norrmannens halvvolley i ribbans 
underkant. Den egentligen urstarka fjärde-
placeringen är ännu i vinter svår att glädjas 
åt, då HIF ju var på EL-plats i 29 omgångar 
av 30, men visst inger säsongen sammantaget 
gott om tillförsikt.

Mattias Jansson
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Till 2018 ändrades formatet i U21-se-
riespelet. I vårserien, som spelades i 
enkelmöten, blev Hammarby trea med 
tre segrar på sex matcher. Hösten gick 
bättre – enda poängtappet kom mot 
AFC Eskilstuna i första omgången och 
seriesegern innebar plats i finalen mot 
södra seriens etta Häcken. Där visade 
det yngre gardet vägen i 2-0-vinsten, 
inför 576 på Hammarby IP:s läktare.

Då årets U21-säsong innebar ett glesare 
matchande än tidigare, så var laguppställ-
ningarna generellt också namnkunnigare. 
Serien inleddes i Vällingby där Bromma-
pojkarna kom till spel med ett mindre er-
faret lag, men ändå ledde med 1-0 i paus. 
Helt A-betonade Hammarby nötte ändå ner 
hemmalaget och under slutkvarten vände 
man till 3-1-seger efter två mål av Pa Dibba. 
Trean nickskarvade Kennedy Bakircioglu 
fram till – och ikonen ville sedan ha hjälp 
att hitta de tre hår som han sade sig tappat 
på kuppen.

Nästa match blev en betydligt mindre tät 
tillställning. Sirius dök upp på Tele2 Are-
na med fler A-inslag än vad BP mönstrat, 
men hade inget alls att sätta emot, även om 
upplänningarna tog ledningen två gånger 
om. Arnór Smárason blev fyramålsskytt i 
7-2-vinsten. Abdul Halik-Hudu, som fyllde 
18 år samma dag och äntligen kunde spela 
seriematch för sin nya klubb, firade också 
med att näta. 

Derbyt mot Djurgården i den tredje om-

gången spelades även det på lagens gemen-
samma arena, men nu var Smárason mindre 
lyckosam – om du frågar islänningen själv 
säger han nog att linjedomaren hade en dålig 
afton. Mats Solheim blev målskytt i 1-1-mö-
tet, något en yngre DIF-uppställning var mer 
nöjt med.

Hastigt och lustigt var halva grundserien 
avverkad. Ytterligare två täta tillställningar 
följde, på Hammarby IP – 1-2 mot Norr-
köping trots Erkan Zengins vackra och be-
jublade ledningsmål, och en smärre genom-
klappning där AFC gjorde matchens enda 
mål. Våren avslutades desto bättre, med en 
4-1-bortavinst mot Örebro, där Kevin Jar-
rett och Sander Svendsen stod för två baljor 
var.

Höstserien påbörjades i mitten av augusti, 
när Bajen återigen tog emot ”Peking”, och 
fick revansch för förlusten i april. Trots att 
klubbarna toppmötts på den stora allsvenska 
scenen kvällen före, så hade båda U21-lagen 
betydande A-inslag. Därmed får matchut-
vecklingen betecknas som helt vansinnig. 
Efter 1-1 i paus gjorde östgötarna tre mål på 
sex minuter i början av andra. Det såg av-
slaget ut – men Svendsen, som gjort Ham-
marbys mål i första halvlek, påbörjade i 72:a 
en otrolig grönvit replik. Samouil Izountou-
emoi och Olle Edlund fyllde på med 3-4 och 
4-4 – nu var det Bajen som gjort tre strutar 
på sex minuter! Solheim fullbordade sedan 
vändningen då hans 5-4-nick avgjorde. Leo 
Bengtsson låg bakom det mesta av målgivan-
de förarbete, på sin vänsterkant.

Roligt hade Bengtsson och Svendsen 
även på blåshålet Lötens IP i Upp-
salas utkanter. Sirius mönstrade sitt 
U19-gäng och Bajen-duon lattjade 
friskt i offensivt straffområde. Med 
en fjärdedel kvar av ”matchen” var av-
slutssiffrorna 31-0 i grönvit favör, och 
på IKS-tavlan stod det till sist 1-5. 
Mer sevärd blev derbyreturen mot 
dom blårandiga, i U21-matchen da-
gen efter A-höstmötet. Halik-Hudu 
stod för två av målen när Hammarby 
segrade med 3-1.

Sista seriematchen hemma, mot Ge-
fle, blev en enahanda tillställning. 
Imad Khalili gav Bajen ledningen 
och redan 19 minuter in hade Sander 
hunnit med två mål – norrmannen 
fastställde även 7-1, och Leo stod för 
två baljor samt två framspelningar. 
Segermarginalen var av betydligt 

mindre betydelse än trepoängaren; i sista 
omgången gjorde BP och HIF upp om se-
riesegern som gav finalplats. Oavgjort skulle 
räcka, men Bajen gjorde allt i första halvlek 
– utom mål. Nästan direkt på avspark kom 
Svendsens första strut, och snart hans andra; 
Hammarby hade en till synes trygg 3-1-led-
ning kvarten kvar. Då hämtade BP upp till 
likaläge, och Junes Barny blev tungan på vå-
gen när han tryckte dit avgörande 4-3 i 82:a 
– även han stod för två mål på Grimsta IP.

Efter höstseriesegern väntade finalen, som 
varannatt år spelas på södra eller norra hös-
tettans hemmaplan. Den här gången var det 
norras, och således Hammarbys, tur – och 
för motståndet stod ett Häcken som gått 
obesegrat genom sin höst och avgjort kam-
pen om förstaplatsen via 5-1 mot Malmö FF 
i slutomgången. Finalen fick förstås också ex-
tra krydda då klubbarnas A-lag snart skulle 
mötas, medan U19-lagen gjort upp om gul-
det i sin ålderskategori.

Även U21-striden gick i grönvit favör. Abdul 
Halik-Hudu stod för ett rättvist lednings-
mål på tilläggstid i första halvlek, och den 
jämna finalen avgjordes först i 79:e. Då hade 
Häckens Gustav Berggren just träffat stolpen 
– och istället för 1-1 blev Bajens offensiva 
U19-inhoppare tungan på vågen. Hampus 
Söderström och Samouil var båda inblan-
dade i André Alsanatis 2-0-mål, en riktig 
upprullning. Kapten Mats Solheim fick äran 
att lyfta SM-bucklan, inför välfyllda läktare 
på ”Kanalplan”.

Mattias Jansson

U21-laget
Hammarby mästare efter stark höst
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Bajens första säsong på nyrenoverade 
Hammarby IP blev inte vad laget eller 
supportrarna tänkt sig, utan landade i 
en elfteplacering som innebar nedflytt-
ning till Elitettan. Efter en vass seriein-
ledning kom fem raka uddamålsförluster 
och i början av juni gjordes säsongens 
andra förändring på tränarsidan. Det be-
tydde ett visst lyft, och efter hemma-
segern mot guldjagande Kopparbergs/
Göteborg såg det allsvenska kontraktet 
ut att vara i hamn. Men året avslutades 
med fyra raka förluster, där den sista 
mot Vittsjö innebar att såväl de som 
Limhamn Bunkeflo hamnade före i slut-
tabellen. 24 poäng räckte alltså inte för 
en trupp som blev alltför tunn då ska-
dorna hopade sig. 2019 blir det till att 
ta ny sats från Elitettan.

Hammarby var återigen nederlagstippat inför 
säsongen, och det berodde inte bara på la-
gets sportliga kvalité. Olof Unogård var både 
sportchef och tränare när det nya året började, 
men redan i februari fick Unogård lämna laget 
efter att styrelsen hade förlorat förtroendet, 
och klubben upplevt att Unogård vid uppre-
pade tillfällen överskridit sina befogenheter.  
In kom Ann-Helén Grahm som huvudträna-
re, tillsammans med Jackie Bachteler. Grahm 
hade meriter som assisterande förbundskap-
ten för såväl Skottland som Sverige. I övrigt 
samma ledare kvar i sina roller som 2017. I 
mars tillträdde jag rollen som sportchef för 
damlaget.

Spelartruppen
Fem spelare lämnade 
A-truppen efter 2017 
års säsong. Där märktes 
främst Filippa Angeldahl 
som valde Linköping och 
Elena Sadiku som tvinga-
des avsluta karriären efter 
stora skadebekymmer. 
Unogård hade under 
vintern rekryterat Emma 
Jansson (KIF Örebro), 
Johanna Lindell (AIK) 
samt Caroline Forsgren 
(Älvsjö AIK). Truppen 
var tunn och i mars fanns 
det inte många spelare 
att tillgå på marknaden. 
Vi fyllde på med Linda 
Hallin (KIF Örebro) 
som varit långtidsska-
dad, Hanna Lundquist 
(Djurgården) som stod 

utan kontrakt samt två utländska spelare som 
skulle ansluta till laget kring seriepremiären. 
Amerikanskan Kelly Conheeney från New 
Jersey anlände efter spel med Houston Dash 
i den amerikanska proffsligan NWSL. Ett par 
dagar senare blev det klart med ett riktigt me-
riterat nyförvärv, Elise Kellond-Knight från 
tyska Turbine Potsdam. Australiensiskan, 
som gjort 90 landskamper för Australien och 
blivit uttagen till All Star-laget i såväl VM 
2011 som 2015, skulle dock missa de två första 
seriematcherna. 

Försäsongen och Svenska cupen
Hammarby hade kvalificerat sig till Svenska 
cupens gruppspel, men spelade också fem 
träningsmatcher. Försäsongsmatchandet in-
leddes på Telia 5G-areena i Helsingfors, inför 
ett par hundra grönvita supportrar. HIF hade 
tolv (!) disponibla spelare att tillgå, till det 
tidiga mötet på truppens femte träningsdag, 
som lagen valde att genomföra i två gånger 
30 minuter. Segern bärgades i slutsekunder-
na, när Frida Sjöberg forcerade in matchens 
enda mål.

Nästa träningsmatch blev också jämn, men 
förlorades med 1-2, då hemmalaget Eskilstu-
na United vände efter Janssons ledningsmål. 
Bortamötet med IK Uppsala från Elitettan 
slutade med 2-0-seger för ett ungt grönvitt 
lag, där Sjöberg och Alma Nygren gjorde må-
len. Kvarnsveden från samma division bese-
grades med 2-1 på Årsta IP, där Julia Zigiotti 
och Amanda Johansson nätade. Slutligen föll 

Hammarby med 0-1 på Skytteholms IP i gen-
repet mot AIK.

Svenska cupens gruppspel inleddes mindre 
bra – med en uddlös 0-2-derbyförlust mot 
Djurgården, ”borta” på ett kylslaget Grimsta 
IP. Nästa bortamatch, i Luleå och Arcushallen 
mot Piteå, gick betydligt bättre. Ändå var det 
med en besk eftersmak som Hammarby reste 
hem från Norrbotten – Ellen Gibson gjorde 
3-2-ledningsmålet i 87:e, men PIF lyckades 
rädda oavgjort i slutskedet. Sjöberg och kap-
ten Olga Ekblom stod för övriga mål. Chris-
toffer Cylvén, som fick leda laget då Unogård 
fått lämna efter DIF-matchen, kunde se till-
baka på ett bra fall framåt. Grahms första 
match som huvudtränare blev hemmamö-
tet med KIF Örebro på Stadshagens IP, där 
4-2-3-1-uppställningen gav 1-0-seger, efter 
Nygrens volley kort före paus.

Vårsäsongen
Festen, med återinvigning och hemmapremiär 
på Hammarby IP, blev till slut vad 2 369 som 
intog de nybyggda läktarna hoppats på. Ba-
jens första halvlek präglades av premiärnerver, 
men gav 1-0, och Emma Jansson satte dit 2-0 
sekunder efter paus. LB07 tystade arenan med 
två lika snabba mål, men debuterande Kelly 
Conheeney kom in från bänken och avgjorde. 
Drömstart, både i serien och i återkomsten till 
Hammarby IP.

Premiärsegern följdes upp med en ännu mer 
meriterande seger mot Kopparbergs/Göteborg 

Damlaget
Nya tag i Elitettan efter motig säsong
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på bortaplan. Vid 0-1-underläge i paus efter 
mål av världsstjärnan Christen Press trodde 
inte många på vändning för Bajen. En stark 
andra halvlek gav ändå seger och serieledning. 
Efter kanonstarten följde fem uddamålsför-
luster, där derbyt mot Djurgården på Tele2 
Arena nog sved mest. 4 197 fick se en jämn 
match där vi dock tyckte vi var det bättre la-
get. Efter den tunga trenden valde Ann-Helén 
att hoppa av sitt uppdrag. Isak Dahlin från 
Hammarbys pojkakademi, med lång bak-
grund i klubben som spelare och tränare, fick 
uppdraget med kort varsel.

Höstsäsongen
Inför hösten lämnade Julia Zigiotti laget för 
Kopparbergs/Göteborg. Zigiotti ledde lagets 
interna skytteliga och var en tung förlust. 
Zigiotti hade en klausul som Unogård som 
sportchef hade skrivit in i avtalet, där spelaren 
kunde lämna för en fastställd summa. Serbiska 
landslagsspelaren Milica Mijatović, från AS-
PTT Albi i franska högstaligan Division 1 Fé-
minine, hämtades då in. Ytterligare ett tråkigt 
besked drabbade laget, då Kelly Conheeney 
som gjort en stark vårsäsong tvingades avsluta 
sin karriär på grund av för många smällar mot 
huvudet. Detta kom plötsligt, bara några dagar 
innan transferfönstret stängde. Lauren Kaskie, 
22-åring från Chicago Red Stars i den ameri-
kanska proffsligan NWSL, blev hennes ersät-
tare.

Några slags ödesmatcher på bortaplan vän-
tade direkt för Isak och laget. Först Vittsjö, 
som besegrades med 1-0 på bortaplan efter ett 
tidigt mål av veteranen Madeleine Tegström. 
Tråkigt nog skadade ytterbacken Catherine 
Dahlström knäet illa och missade resten av 
säsongen. Därefter ställdes Bajen mot hopp-
lösa bottenlaget IFK Kalmar och tog en säker 
bortaseger med siffrorna 0-4. Fyllda av själv-

förtroende besegrades FC Rosengård av bara 
farten på ”Kanalplan” med 2-1, och Isak var 
obesegrad efter tre matcher.

I Kristianstad stod laget upp bra, men föll 
med 1-0 efter ett relativt sent mål av hemma-
laget. Ytterligare en match mot Kalmar, den 
här gången hemma, slutade med 2-0-vinst. 
En tuff period med förluster mot Eskilstuna, 
Linköping, Piteå och Djurgården väntade. 
Helén Eke skadade, likt Dahlström, sitt knä 
och missade resten av höstens spel. Även mål-
vakten Emma Holmgren missade matcherna 
mot Piteå och Djurgården.

I den superviktiga bortamatchen mot Lim-
hamn Bunkeflo vände laget ett 0-1-underläge 
till seger med 3-1. Redan då började många 
känna att det allsvenska kontraktet var på väg 
att säkras. Om det var nära efter LB-matchen, 
kändes det ännu närmare då laget återigen 
besegrade Kopparbergs/Göteborg, den här 
gången på hemmaplan med 2-1. Göteborg, 
som var lite höstens lag och som skulle ta silv-
ret, var en rejäl skalp för Hammarby  I den 
här vevan besegrades Bollstanäs SK i Svenska 
cupen med 3-1 vilket kvalificerade laget till 
vårens gruppspel 2019.

I nästa seriematch väntade Kristianstad. 
Matchen slutade 1-0 till gästerna, men hem-
malaget hade en boll som tydligt var inne 
vilket alla utom domarna noterade. Dessutom 
slogs ”returen” in, men även det andra målet 
på en halvsekund dömdes bort, av outgrund-
lig anledning. Surt men samtidigt ingen pa-
nik, då avståndet till strecket kändes relativt 
stort. Vi såg samtidigt att många matcher be-
hövde gå extremt ”fel” för att vi skulle riskera 
nedflyttning.

Målet var dock att ta ytterligare tre poäng och 

säkra kontraktet själva. Tuff bortamatch mot 
stjärnspäckade Rosengård i Malmö väntade. 
Kraftigt utspelade i första halvlek kom dock en 
reducering till 2-1 i andra halvlek. Strax där-
efter hade vi en kvitteringschans, men istället 
avgjorde Rosengård 20 minuter från slutet. 
Därefter tog orken slut och FCR drog ifrån till 
5-1. Mot Växjö borta gjorde vi en bra halvlek, 
men låg under med 1-0, och med halvlekens 
sista spark satte Växjö 2-0. Andra halvlek blev 
avslagen och vi var aldrig nära poäng. 

Eftersom alla de andra resultaten gick fel blev 
hemmamötet med Vittsjö i slutomgången av-
görande. Oavgjort skulle räcka för oss. Dock 
skulle det allsvenska kontraktet säkras även 
vid förlust, om Djurgården tog poäng mot LB. 
Matchen började illa – Sejde Abrahamsson 
kom på efterkälken och snubblade, varpå hon 
fällde Vittsjös spelare. Domaren dömde straff 
trots att förseelsen föreföll ha skett utanför 
straffområdet – 0-1 i baken och uppförsbacke. 
Redan innan 30 spelade minuter hade redan 
skadedrabbade Bajen tvingats byta ut båda 
mittbackarna, Alexandra Lindberg och Ab-
rahamsson. Vittsjö var det bättre laget, men 
spänningen höll i sig till den 84:e minuten, då 
Vittsjö gjorde 2-0. Strax innan slutet gjorde 
matchens bästa spelare Clara Markstedt 3-0 
och degraderingen var ett faktum.

Trots 24 poäng, som normala år hade räckt mer 
än väl för att hänga kvar i Damallsvenskan, 
väntar Elitettan 2019. Klubben har en tydlig 
ambition med damlaget och damorganisatio-
nen ser fram emot kommande säsong där trä-
nare och sportchef har satt ”sin” trupp och får 
en försäsong tillsammans. Emma Jansson vann 
lagets interna skytteliga på sex gjorda mål. För-
hoppningsvis blir det en rolig säsong som slutar 
med avancemang till Damallsvenskan!

Johan Lager 

Vintern 2017/2018 var herrlagets för-
sta år i SFL Norra, Sveriges högsta 
liga. Laget hamnade på negativ kval-
plats men klarade sig kvar i serien ef-
ter segrar över GAIS och Märsta IK. 

På ungdomssidan startade Stockholms fot-
bollförbund sex stycken ungdomsserier; F12, 
P12, F14, P14, F16, P16 och Hammarby var 
representerat i samtliga. Ungdomslagen gjor-
de en fin säsong, höjdpunkten på säsongen 
var F15-lagets finalspel om SM, dock förlust i 
finalen mot Lerums IS efter förlängning.

Inför vintern 2018/2019 så skedde många 
förändringar på herrsidan inom futsalen. 
Högsta serierna SFL Norra och Södra slogs 
ihop till en rak serie bestående av 14 lag. 
SFL-verksamheten gick in i SEF (Svensk 
Elitfotboll) och skrev ett tv-rättighetsavtal 
med Discovery, vilket gjort att minst 10 
matcher i SFL kommer direktsändas på Eu-
rosport. Viktiga steg för sporten, och själv-
klart blev derbyt Hammarby mot Djurgår-
den en match som sändes under hösten 2018, 
den slutade med klar Hammarbyseger 4-2 
inför 1 167 åskådare i Eriksdalshallen. 

På damsidan startades för första gången ett 
seriespel, RFL (Regionala Futsalligan). To-
talt är det sex serier runt om i landet, Ham-
marby är med i Södra Svealand. 

På ungdomssidan har vi representation i 
samtliga åldersklasser – F12, P12, F14, P14, 
F16, P16. Ungdomslagen har startat säsong-
en fint och trots att klubbar från Stockholms 
stad inte för några träningstider så spelar de 
en fin futsal. 

Futsal
Den nya sporten utvecklas
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Årsmötet 2018
Styrelsens förslag, motioner och beslut
Motion nr. 1 
Stäng taket när det är kallt!
Att taket på Tele2 Arena skall vara stängt om temperaturen vid 
avspark eller under matchen, utifrån väderprognos bedöms un-
derstiga 10 plus grader. 

Stefan Klohammar

Styrelsens yttrande 
Årsmötet 2014 beslöt att huvudregeln är att våra matcher på 
Tele2 Arena alltid skall spelas med öppet tak. Föreningens sty-
relse ville dock behålla viss flexibilitet och följande policy for-
mulerades av bolagsledningen: 

• Från och med 15 november till 15 mars är det tak på, från  
 och med 15 mars till 15 november är det tak av. 
• Undantagsbeslut om att enskilda matcher skall spelas   
 under tak fattas av vd och säkerhetschef.

Styrelsen anser fortsättningsvis att beslut skall fattas av ovan-
nämnda utgående från vad som är bäst för Hammarby ur ett 
sportsligt och säkerhetsmässigt perspektiv.
 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

Årsmötets beslut 
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 2 
Höj intresset för futsal!
Hammarby Fotboll startade 2015 en futsalsektion i syfte att 
gynna spelarutvecklingen, förbättra träningsmöjligheterna samt 
att verka för att futsal ska bli en erkänd sport i Sverige genom 
att höja supporterintresset för futsal. Dessutom ett uttalat mål 
att nå Champions League senast 2020.
A-laget är idag ett etablerat lag i den högsta divisionen och ser 
ut att bli ett av de 14 lag som nästa säsong spelar i den enda 
(idag två) högsta divisionen, vilket innebär att målsättningen 
med Champions League lever.
Antalet träningstider för ungdomar har ökat då vi numera kan 
söka halltider som futsalsektion som räknas till de som, likt 
innebandy och handboll, är berättigade till inomhustider till skill-
nad mot fotboll. Dock kommer förmodligen nya regler nästa sä-
song där bla det sägs att man måste vara en futsalsektion samt 
ha lag med i seriespel.
Vi har dock inte lyckats med att höja supporterintresset för fut-
sal nämnvärt. Att vi fyllde Eriksdalshallen mot DIF berodde knap-
past på sporten i sig eller laget utan mer för den marknadsföring 
som då skedde samt det sug som finns efter derbyn, oavsett 
idrott.
762, 904, 460, 214, 170, 500, 292, 129 är våra publiksiffror vid 
de andra hemmamatcherna och det ger ett snitt på ca 400 (att 
jämföra med Skoftebyns 650 och IFK Göteborgs 800) vilket är 
alldeles för få i stora Jerka för att skapa det drag vi är kända för 
från fotbollen och handbollen, så att vi kan höja supporterintres-
set för futsal i Sverige.
Med hänvisning till det anförda hemställs:

1. Det finns en supporterrepresentant med i futsalsektionens 

styrelse för att driva målsättningen att höja supporterintresset.
2. Det förtydligas i stadgarna att Hammarby bedriver futsal så 
att det inte är några oklarheter när halltider ska fördelas. 
3. Hammarbys ambitioner med futsal samt dess organisation 
avspeglas i Bajenmodellen likt fotbollen.

Ove Holmberg
Medlem sedan 1985 och 

säsongskortsinnehavare sedan 1995. 

Styrelsens yttrande 
Styrelsen välkomnar motionen om Hammarby Fotbolls futsal-
verksamhet.  Futsal är som motionären skriver en ny verksam-
het i Hammarby IF FF och har trots det högt ställda mål och ett 
bra A-lag, som är klart för SFL. 
Det är också riktigt som motionären skriver att vi har svårt 
att fylla läktarna när lagen spelar hemmamatcher, något som 
gäller många idrotter, kanske de flesta utom just herrfotbol-
len och handbollen. Att fördela träningstider på ett rättvist och 
klokt sätt mellan föreningens olika aktiva och i relation till an-
dra föreningar i Stockholm är en viktig och angelägen fråga, 
och om detta är något som kan förtydligas i stadgarna har sty-
relsen inget att invända, tvärtom, och föreslår därför bifall på 
motionen i den delen.
Motionären tar också upp frågan om Bajenmodellen och att 
den ska omfatta också futsal. Bajenmodellen omfattar idag 
alla aktiva i Hammarby Fotboll. Den omfattar spelare, ledare 
och förtroendevalda och den gäller flickor, pojkar, damer och 
herrar oavsett vilken verksamhet de deltar i. Så i sak är vi över-
ens med motionären, men eftersom verksamheten redan drivs 
enligt Bajenmodellen anser vi motionen till denna del är be-
svarad.
Däremot är inte futsal en egen sektion, och så vitt styrelsen 
erfar så finns inte några sådana regler som motionären beskri-
ver, att futsal måste ha en egen sektion. Styrelsen vill hellre 
se en fortsatt sammanhållen fotbollsverksamhet med flickor, 
pojkar, damer och herrar som spelar både fotboll och futsal i 
vår förening. 
I styrelsen, som inte är ett representantskap för olika intres-
sen, har alla styrelsemedlemmar ett gemensamt ansvar för all 
verksamhet. Hur de personer väljs ut och vad de har för erfa-
renhet och kompetens är en fråga för valberedningen att titta 
på när de arbetar fram sitt förslag till styrelse. Därför föreslår 
styrelsen avslag på denna del av motionen.
 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att
• avslå förslaget om en supporterrepresentant.
• bifalla förslaget om att, om möjligt, förtydliga stadgarna  
 för futsalens del.
• anse förslaget om Bajenmodellen i futsal besvarad.
 

Årsmötets beslut 
Årsmötet biföll den del av motion som föreslår ett förtydligande, om möj-
ligt, av stadgarna för futsal.  samt ansåg motionen i delen om Bajenmo-
dellen besvarad genom styrelsen yttrande. I övrigt avslogs motionärens 
yrkande.   
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Motion nr. 3 
Mailadress till styrelseledamöterna!
En förening är sina medlemmar och som förtroendevald till en 
styrelse i en förening verkar man med mandat från föreningens 
medlemmar. För att vara en så demokratisk förening som möj-
ligt, med medlemsinflytande, bör man som styrelse vara lättill-
gängliga för medlemmarna vars mandat man arbetar för.
På Hammarby Fotbolls hemsida finns i nuläget kontaktuppgifter 
till kanslipersonal, men inga kontaktuppgifter till styrelsen som 
är valda av medlemmarna. 

Med hänvisning till det anförda hemställs:
Styrelsen ger i uppdrag till ansvariga för hemsida att uppdatera 
denna med mailadresser till styrelsen, så att man blir mer lättill-
gängliga för sina medlemmar.

Sandra Gaye & Kalle Strandberg

Styrelsens yttrande 
Motionären tar upp en viktig fråga som handlar om demokrati, 
transparens och tillgänglighet. 

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna utsedda av 
årsmötet och det är till medlemmarna styrelsen avger sin be-
rättelse om det gångna årets verksamhet. Mellan årsmötena 
finns andra kanaler för information från styrelsen och fören-
ingen. Hemsidan är en sådan viktig kanal. 

En annan kanal är de medlemsmöten som hålls mellan års-
mötena, då det också brukar ges tid till frågestund. Men det 
är också viktigt att medlemmar har möjlighet att kontakta sty-
relsens medlemmar om en fråga som är angelägen för med-
lemmen. Dock kan inte föreningen avkräva av styrelsemedlem-
marna att de offentliggör sina individuella kontaktuppgifter, 
oavsett om det är av professionella eller privata skäl.

Styrelsen anser att det är rimligt att på hemsidan ha kontakt-
uppgifter till styrelsen, vilket kommer att åtgärdas snarast.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen.

Årsmötets beslut 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.  

Motion nr. 4 
Fastställ en spelmodell!
Återkommer efter något års bortovaro med en motion att på 
nytt föreslå att Hammarby Fotboll fastställer en spelmodell som 
grund för sitt arbete. Under året av bortovaron kan jag konsta-
tera att svaret på detta krav ”om att tränaren skall bestämma 
spelsätt och därmed spelare” inte slagit väl ut. 
Det skapar istället omfattande spelaromsättningar, och de som 
får vara kvar får lära något nytt. 
Detta skapar nog också oro och osäkerheter vid tränarbyten. 
Bland annat därför återkommer jag till kravet om en fastställd 
spelmodell som skall genomsyra hela verksamheten. 
Unga spelare utbildas enligt modellen, nya spelare skall passa 
in i modellen. Detta skapar framförhållning och kontinuitet. Sist 
men inte minst viktigt, ny tränare skall acceptera spelmodellen 
och jobba efter denna. Min spelmodell är 4-3-3 med snabba och 
tekniska spelare, men det kan ju finnas andra modeller.
Med hänvisning till det anförda hemställs:

• Att Hammarby Fotboll får i uppdrag att utforma en spelmodell  
 för klubben att jobba med i hela klubbens organisation.
• Att uppdraget kan utföras av sportrådet.

Jan Aspefjord 

Styrelsens yttrande 
Det glädjer oss att motionären har samma åsikt som styrel-
serna och den sportsliga ledningen. Spelmodellen formas och 
förädlas av klubben. Den nuvarande spelmodellen togs fram 
under 2017 och förvaltas, dokumenteras och utvecklas av tek-
nisk direktör i samarbete med den sportsliga organisationen. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås, eftersom detta 
redan är implementerat.

Årsmötets beslut 
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 5 
Förbjud PA-system för bortalag!
När vi har hemmamatch ska PA-system eller andra högtalarsys-
tem förbjudas för bortalag! Upplever det som väldigt störande 
och stämningsförstörande.
Med hänvisning till det anförda hemställs:

Då vi som arrangör äger frågan borde det inte vara några  
problem att införa ett förbud!

Stefan Klohammar

Styrelsens yttrande 
Frågan om läktarkulturen är viktig för svensk fotboll i allmän-
het och Hammarby i synnerhet. Vi tror på en positiv läktarkul-
tur, där alla klubbar är fria att utveckla sin egen kultur på sitt 
eget sätt. Styrelsen menar att ett förbud är fel väg att gå, ef-
tersom det riskerar att få negativa följdeffekter på exempelvis 
våra bortamatcher.
 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

Årsmötets beslut 
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
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Motion nr. 6 
För ett medlemsägt Hammarby Fotboll AB!
Sedan tidigt 2000-tal är AEG minoritetsägare i Hammarby Fot-
boll AB, något som då räddade klubbens existens. Idag är verk-
ligheten annorlunda, vi har Nordens största publik och laget är 
på väg uppåt från en plågsam i visit i ettan.
Trots att klubben utvecklas sitter vi fast med en stor minori-
tetsägare som vid sidan om dessutom även är minoritetsägare 
i våra antagonisters hockeylag och vars företrädare (samtidigt 
som hon satt HFAB:s styrelse) i media gick ut och hoppades på 
att våra andra antagonister skulle välja spel i Johanneshov. Det 
är denna minoritetsägares vilja att klämma in så många Lady 
Gaga-konserter och Monster Truck-shower som bara går som 
lett till att vi tvingas på spela på vad som enligt många är Sveri-
ges sämsta konstgräs.
Med hänvisning till det anförda hemställs:

Jag anser att tiden är kommen för medlemmarna i Hammarby 
IF FF att på sikt köpa tillbaka AEG:s aktier och därmed återta 
ägandet av VÅRT representationslag i fotboll.

Valter Jarborg
Styrelsens yttrande 

Motionären tar upp en fråga, som är ständigt närvarande och 
viktig för föreningens identitet. 

Vi för en kontinuerlig dialog med AEG om deras ambitioner med 
deras ägande. Idag har vi ett väl fungerande och utvecklande 
samarbete, som ger klubben stora mervärden. 

Idag prioriterar vi att lägga resurser på andra områden, t.ex. 
vår nya träningsanläggning i Årsta. Styrelsen förespråkar idag 
inte ett förändrat ägande. Frågan är dock ständigt aktuell och 
bevakas löpande.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

Årsmötets beslut 
Årsmötet avslog motionen. Ett tilläggsyrkande inkom under diskussionen 
där den yrkande och styrelsen enades.  
”Årsmötet uppdrar åt styrelsen att till årsmötet 2019 redovisa hur fören-
ingen ska komma framåt i ägarfrågan för Hammarby Fotboll AB. Under 
verksamhetsåret kommer styrelsen också att be minoritetsägarna att re-
dovisa sitt syfte och målsättning med ägandet i Hammarby Fotboll AB.” 
Årsmötet biföll tilläggsyrkandet. 
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Publikstatistik och utmärkelser
Det har blivit en vana att i verksamhets-
berättelsen skriva att herrfotbollen haft 
ett bra publikår. Så var de definitivt un-
der 2018 och man lyckades återigen vin-
na publikligan även om det denna gång 
satt hårt åt. Hammarby ökade sitt publik-
snitt från 22 137 till 23 679 – ett plus 
på femtonhundra alltså – men detta år 
var konkurrensen med SM-guldvinnande 
AIK hård och marginalen blev endast 15 
åskådare (!). 

Den publika höjdpunkten under året var avslut-
ningsmatchen där 31 810 (nytt publikrekord på 
Tele2 Arena) avtackade ikonen Kennedy som 
gjorde sin sista hemmamatch. Tre gånger kom 
under 20 000 åskådare, med 17 869 mot Elfs-
borg som ”bottennapp”. Man får lov att säga 
att detta är en mycket bra siffra för att vara den 
lägsta under säsong, i det avseendet distanserar 
Bajen övriga klubbar med råge.

Det allsvenska publiksnittet landade på 8 425, 
en klar försämring jämfört med året innan som 
i stor utsträckning berodde på att det under 
2018 fanns några notoriskt dåliga publiklag. 
Bajens marginal till det allsvenska snittet blev 
därmed än större och uppgick denna säsong till 
över 15 000 åskådare. 

I det europeiska perspektivet är Hammarby när 
detta skrivs publiklag nr 80 och har många an-
sedda klubbar efter sig, exempelvis skulle Bajen 
vara åttonde bästa publiklag om man spelade i 
italienska Serie A.

Damernas publikår var riktigt bra mätt med 
damallsvensk standard där det totala snittet 
denna gång blev 895. Trots att Hammarby 
till slut åkte ur var man seriens näst bästa pu-
bliklag efter Piteå, och snittet på 1 383 var en 
markant höjning från föregående års 712 åskå-
dare per match. Toppnoteringen kom i derbyt 
mot Djurgården som flyttats till Tele2 Arena 
och lockade 4 197 åskådare. Trots det stora 
antalet (Damallsvenskans bästa publiksiffra 
under året) var uppslutningen ändå en liten 
missräkning eftersom klubben satsat hårt och 
hoppats på 10 000 åskådare. Mer succéartad 
var då hemmapremiären i samband med återin-
vigningen av Hammarby IP (Kanalplan) då 2 
369 var på plats och såg segern mot Limhamn 
Bunkeflo. 

Men även om Hammarbys siffror var förhållan-
devis bra så borde det finnas potential att nå hö-
gre. Majoriteten av hemmamatcherna lockade 
färre än tusen åskådare och nog borde väl fler 
än så vilja stötta damlaget regelbundet på my-
siga Kanalplan?

Alice och David fick Klas Ruthmans pris 
Klas Ruthman är en sponsor som sedan 2009 

årligen delat ut ett pris till en spelare i Ham-
marby Ungdomsfotboll. 2018 var det alltså 
tionde gången, och andra året då stipendie-
summan tillföll både en pojk- och flickspelare 
(sedan flickfotbollen införlivats i HIF FF till 
2017 års säsong). Prissumman delas upp i 2 500 
kr vardera och ska tillfalla spelare som är lojala, 
goda kamrater och har hög träningsnärvaro. 

2018 års priser gick till Alice Avén, född 2001, 
och David Pettersson, född 2005. Priserna 
delades ut i halvtid i samband med matchen 
Hammarby-IFK Göteborg den 1 oktober 2018.

Ovve Anderssons Ledarpris till  
Tomas Reinicke
Ovve Anderssons Ledarpris instiftades 2013 
och delas varje år ut till en ledare inom Ham-
marby Fotboll. 2018 tilldelades Tomas Rein-
icke priset för hans arbete med Hammarby 
Jets, som är klubbens lag med spelare som har 
funktionsnedsättning. Ur motiveringen:

Tomas är ett föredöme för Ledaren inom det ide-
ella föreningslivet. Han visar ett största engage-
mang och hög närvaro. Tomas har tillhört Ham-
marby Jets under tolv säsonger och är en starkt 
bidragande anledning till den fina kontinuitet 
som finns i laget.
 
Priset delades ut i samband med Hammarby-
Elfsborg den 26 september.

Kort om Ovve Andersson:  
Ovve som var en stor eldsjäl lämnade oss strax 
innan sommaren 2016. Han brann framför allt 
för att förbättra träningsförutsättningarna för 
Hammarbys ungdomar och lade ner mycket 
tid och kraft i att få fram konstgräsplaner i 
Stockholm. Därmed har han varit en huvud-
person i den utveckling Hammarby har haft 
på ungdomssidan där antalet aktiva spelare 
mångdubblats de gångna åren. Han kände även 
mycket för klubbens ledare och deras stora en-
gagemang i verksamheten.

Värdegrundspriser
HIF FF delar ut ett stort antal värdegrundspri-
ser där utgångspunkten är föreningens fem vär-
deord – Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen, 
Respekten, Kärleken. Samtliga barn och ledare 
i åldersgrupperna 2011-2013 erhöll medalj med 
orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” 
den 22 september på Hammarbyhöjdens IP. 
Sammantaget handlade det om ungefär tusen 
medaljer.

När det gäller spelare födda från 2010 och upp-
åt utser respektive träningsgrupp ”Årets värde-
grundsspelare” och dessa får en pokal. Detta 
gäller samtliga lag i föreningen, från nämnda 
åldersgrupp och uppåt till damernas och her-
rarnas A-lag. 2018 handlade det om samman-

lagt 118 pokaler, en ökning från föregående år 
då 106 pokaler delades ut. Denna gång delades 
pokalerna ut i halvtidspausen när Hammarby 
mötte Kalmar FF den 28 oktober. A-lagsspe-
larna  Serge-Junior Martinsson Ngouali och 
Astrid Larsson fick pokaler av en ledare i sitt lag 
liksom 116 andra Hammarbyspelare.

Övriga utmärkelser
Ett par Hammarbyspelare blev prisade vid C 
Mores, Svensk Elitfotbolls och Offsides gala 
”Allsvenskans Stora Pris”. Muamer Tankovic 
utsågs till Årets nykomling och Kennedy Bak-
ircioglus frisparkskanon mot IFK Göteborg 
den 1 oktober röstades fram till Årets mål. 

När det gäller Hammarbys egna utmärkelser 
så utsågs ”Årets spelare” genom omröstning på 
hemsidan där över 8 000 deltog. Vinnare blev 
Olga Ekblom från damlaget och Serge-Junior 
Martinsson Ngouali i herrlaget. 

Det röstades även om årets mål på dam- och 
herrsidan. Där vann Emma Jansson med sitt 
kanonskott i bortamatchen mot IFK Kalmar 
och Kennedy Bakircioglu, vars frisparksmål 
mot IFK Göteborg var ganska given etta.

Publikliga Allsvenskan
Hammarby 23 679
AIK 23 664
Malmö FF 14 921
Djurgårdens IF 12 306
IFK Göteborg 9 978
IFK Norrköping 9 172
IF Elfsborg 6 317
Östersunds FK 6 020
Kalmar FF 5 563
Örebro SK 5 496
GIF Sundsvall 4 333
IK Sirius 3 998
BK Häcken 3 461
Trelleborgs FF 2 502
IF Brommapojkarna 2 307
Dalkurd FF 1 058

Hammarby hade en hemmamatch i 
Svenska cupen under 2018, gruppspels-
mötet med GAIS den 25 februari. Den 
matchen lockade 7 108 till Tele2 Arena.

Publikliga Damallsvenskan
Piteå IF 1 999
Hammarby 1 383
Kopparbergs/Göteborg FC 1 087
Eskilstuna United DFF 1 062
FC Rosengård 917
Linköpings FC 756
Kristianstads DFF 746
Djurgårdens IF 679
Vittsjö GIK 557
Växjö DFF 552
IFK Kalmar 506
IF Limhamn Bunkeflo 484
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Hammarbys A-lag herrar (antal seriematcher inom parentes) 

Målvakter: Johan Wiland (25), Davor Blazevic (5) Benny 
Lekström (0). 

Backar: Bjørn Paulsen (29), David Fällman (27), Neto Borges 
(26), Simon Sandberg (23), Mads Fenger (19), Mats Solheim 
(16), Marcus Degerlund (1), Oscar Krusnell (1).

Mittfältare: Jiloan Hamad (29), Junior (26), Jeppe Andersen (26), 
Vladimir Rodic (14), Junes Barny (13), Kennedy Bakircioglu (12), 
Leo Bengtsson (10), Arnór Smárason (4), Erkan Zengin (3), Gershon 
Koffie (1), Abdul Halik-Hudu (0), Rebin Asaad (0), Dusan Jajic (0).

Anfallare: Anfallare: Muamer Tanković (30), Nikola Djurdjic (27), 
Imad Khalili (21), Sander Svendsen (19), Pa Amat Dibba (10).

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

Spelare som lämnade klubben inför säsongen 2018: Birkir Már 
Sævarsson, Stefan Batan, Rômulo. Kontraktet med utlånade 
Oliver Silverholt avslutades. Innan säsongsstart lånades Dusan 
Jajic ut till IK Frej och strax efter lånades Leo Bengtsson ut till 
Gefle IF. Leo återvände sedan till Hammarby under sommaren. 

Under säsongen lämnade flera spelare klubben vid det öppna 
transferfönstret: Pa Amat Dibba såldes till Shenzhen i kinesiska 
andraligan. Arnór Smárason gick till Lilleström SK i Norge. Erkan 
Zengin hade korttidskontrakt och drabbades av skada. Efter 
kontraktstidens slut återvände han till Turkiet för spel i Fatih 

Karagümrük SK (tredje nivån). Gershon Koffie erbjöds ej nytt 
kontrakt när det gamla löpte ut

En bit in på säsongen lånades Marcus Degerlund ut till IK Frej, och 
senare till IFK Göteborg. Även Rebin Asaad lånades ut till IK Frej.

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen 
kontrakterades de nya spelarna Simon Sandberg (från Levski 
Sofia), Neto Borges (från CA Tubarao), David Fällman (från 
kinesiska Dalian Trancendence), målvakten Davor Blazevic (på 
lån från Assyriska som sedan övergick i kontrakt med Hammarby) 
och Nikola Djurdjic från Randers FC. Tidigare Hammarbyspelaren 
Erkan Zengin anslöt från turkiska Eskişehirspor under 
korttidskontrakt gällande till sommaren. Abdul-Halik Hudu från 
Inter Allies (Ghana) gavs ett kontrakt när han fyllde 18 år.

Under sommarens öppna transferfönster anslöt Vladimir Rodic 
från Silkeborg IF och Junes Barny från GAIS.

Ledarstab

Tränare: Stefan Billborn
Sportchef: Jesper Jansson
Assisterande tränare: Pablo Piñones-Arce, Joachim Björklund
Målvaktstränare: Mikael ”Mille” Olsson
Materialförvaltare: Anders Bitén
Medicinskt ansvarig: Mikael Klotz
Sjukgymnast: Linda Eisersjö
Medicinsk massageterapeut: Andreas Gavelius
Scoutingansvarig: Mikael Hjelmberg
Fystränare: Jimmy Lidberg

Fakta och statistik 

Intern skytteliga
Allsvenskan

Nikola Djurdjic 13 
Jiloan Hamad 11 
Muamer Tankovic 7 
Pa Amat Dibba 7 
Bjørn Paulsen 5 
Imad Khalili 3 
Vladimir Rodic 3 
Mads Fenger 2 
Jeppe Andersen 1 
Kennedy Bakircioglu 1  
Serge-Junior Martinsson 
Ngouali 1
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Kennedy Bakircioglu gör 3-0 på frispark bakom IFK Göteborgs målvakt Tom Amos
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A-laget resultat
Matcher i Allsvenskan

1 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-IK Sirius 3–1 (1–0) 
1–0 Jiloan Hamad (45 str), 2–0 Jiloan Hamad 
(50 str), 2-1 Sam Lundholm  (74), 3-1 Jiloan 
Hamad (90+1). Publik: 30 220

10 april (Gamla Ullevi)
IFK Göteborg-Hammarby IF 1–2 (0-0) 
1-0 Mix Diskerud (60), 1–1 Bjørn Paulsen 
(62), 1-2 Jiloan Hamad (90+1)
Publik: 15 467

16 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-IF Brommapojkarna 4-0 (1–0) 
1–0 Imad Khalili (25), 2–0 Imad Khalili (50), 
3-0 Jiloan Hamad (60), Pa Dibba (77). Publik: 
20 630

19 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–IFK Norrköping 2-1 (2–0) 
1-0 Muamer Tankovic (3), 2-0 Pa Dibba (28), 
2-1 Simon Thern (82)
Publik: 21 337

22 april (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 2-2 (1-2). 
1-0 Paulinho (11), 1-1 Nikola Djurdjic (32), 1-2 
Nikola Djurdjic (33), 2-2 Moestafa El Kabir (54).
Publik: 4 410

29 april (Tele2 Arena)
Djurgårdens IF-Hammarby 1-2 (0-1). 
0-1 Muamer Tankovic (2) 1-1 Kevin Walker 
(78, str), 1-2 Pa Dibba (90+1).
Publik: 24 396

5 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–GIF Sundsvall 4-3 (3-0).
1-0 Pa Dibba (15), 2-0 Pa Dibba (35), 3-0 
Nikola Djurdjic (37), 4-0 Pa Dibba (56), 4-1 
David Batanero (72), 4-2 Romain Gall (79), 
4-3 Romain Gall (84). 
Publik: 25 092

13 maj (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby IF 1–2 (1-0) 
1-0 Kennedy Igboananike (13), 1–1 Nikola 
Djurdjic (51), 1-2 Jiloan Hamad (78).
Publik: 12 352

16 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-Malmö FF 3-2 (1-1)
0-1 Sören Rieks (19), 1-1 Nikola Djurdjic (36), 
1-2 Mattias Svanberg (46), 2-2 Nikola Djurdjic 
(65), 3-2 Pa Dibba (70).
Publik: 23 490

20 maj (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–AIK 0–1 (0-0)
0-1 Tarik Elyounoussi (81 str)
Publik: 29 266

27 maj (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF–Hammarby IF 1–1 (0–0) 
1-0 Romario (54 str), 1-1 Jeppe Andersen (65) 
Publik: 9 313

9 juli maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Östersunds FK 1-2 (1-0) 
1-0 Bjørn Paulsen (40), 1-1 Tesfaldet Tekie 
(58) 1-2 Saman Ghoddos (61)
Publik: 21 464

16 juli (Borås Arena) 
IF Elfsborg–Hammarby IF 0-0 
Publik: 7 682

23 juli (Tele2 Arena/Nya Söderstadion) 
Hammarby IF–Dalkurd FF 4–1 (4-0) 
1-0 Nikola Djurdjic (13), 2-0 Muamer Tankovic 
(17), 3-0 Nikola Djurdjic (36), 4-0 Jiloan 
Hamad (43), 4-1 Mohamed Buya Turay (84)
Publik: 19 969

30 juli (Vångavallen)
Trelleborgs FF–Hammarby IF 1–3 (0-2) 
0-1 Junior (28), 0-2 Nikola Djurdjic (30), 1-2 
Deniz Hümmet (55), 1-3 Muamer Tankovic (72) 
Publik: 5 381

13 augusti (Östgötaporten)
IFK Norrköping–Hammarby IF 0–0 
Publik: 15 119

20 augusti (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Örebro SK 2-0 (1–0) 
1-0 Muamer Tankovic (4), 2-0 Muamer 
Tankovic (80) 
Publik: 20 803

27 augusti (Gavlevallen) 
Dalkurd FF–Hammarby IF 2–3 (1–2) 
0-1 Jiloan Hamad (22 str), 1-1 Alexander De 
John (36), 1-2 Nikola Djurdjic (45+1), 1-3 
Junes Barny (85), 2-3 Alexander De John 
(90+1)
Publik: 2 685

2 september (Tele2 Arena/Nya Söderstadion) 
Hammarby IF–Djurgårdens IF 1-3 (0-1) 
0-1 Kerim Mrabti (20), 0-2 Haris Radetinac 
(59), 1-2 Vladimir Rodic (64), 1-3 Aliou Badji 
(89)
Publik: 26 937

17 september (Studenternas IP)
IK Sirius–Hammarby IF 1–1 (1–0) 
1-0 Philip Haglund (16), 1-1 Vladimir Rodic 
(79) 
Publik: 6 377

23 september (Friends Arena)
AIK–Hammarby IF 1–0 (0–0) 
1-0 Henok Goitom (76), 2-0 
Publik: 49 034 

26 september (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–IF Elfsborg 0-1 (0-1) 
0-1 Fredrik Holst 
Publik: 17 896

1 oktober (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby IF–IFK Göteborg 3-0 (1–0) 
1-0 Bjørn Paulsen (26), 2-0 Jiloan Hamad (72 
str), 3-0 Kennedy Bakircioglu (79)
Publik: 18 973

6 oktober (Grimsta IP)
IF Brommapojkarna–Hammarby IF 2–4 (1–1) 
1-0 Jack Lahne (17), 1-1 Bjørn Paulsen 
(45+2), 2-1 Erik Figueroa (54), 2-2 självmål 
(66), 2-3 Mads Fenger (80), 2-4 Nikola 
Djurdjic (86)
Publik: 4 774

20 oktober (Malmö stadion)
Malmö FF–Hammarby IF 2-1 (0-1) 
0-1 Jiloan Hamad (31 str), 1-1 Marcus 
Antonsson (47), 2-1 Markus Rosenberg (57)
Publik: 19 125

28 oktober (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–Kalmar FF 0-0 
Publik: 25 473

31 oktober (Idrottsparken)
GIF Sundsvall-Hammarby 2-3 (0-2)
0-1 Mads Fenger (13), 0-2 Imad Khalili (33), 
0-3 Nikola Djurdjic (52), 1-3 Linus Hallenius 
(55 str), 2-3 Linus Hallenius (66)
Publik: 4 638



37HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2018

4 november (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–BK Häcken 1-0 (0-0)
1-0 Bjørn Paulsen (50)
Publik: 31 810

11 oktober (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK–Hammarby IF 3-3 (2-0)
1-0 Ronald Mukiibi (29), 2-0 Dino Islamovic 
(45+1), 2-1 Nikola Djurdjic (46), 2-2 Jiloan 
Hamad (70 str), 3-2 Jerell Anthony Sellars 
(77), 3-3 Vladimir Rodic (90)
Publik: 6 183

-

Matcher i Svenska cupen

(gruppspel gällande Svenska cupen 2017-18)

18 februari (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Vasalunds IF-Hammarby 1-3 (0-2) 
0-1 Jiloan Hamad (6), 0-2 Jiloan Hamad (27 
str), 0-3 Junior (52), 1-3 Maï Traoré (75)
Publik: 5 702 

25 februari (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby-GAIS 3-3 (1-2) 
1-0 Sander Svendsen (17), 1-1 Edin 
Hamidovic (18), 1-2 August Wängberg (37), 
1-3 Edin Hamidovic (70), 2-3 Pa Dibba (73), 
3-3 Imad Khalili (88)
Publik: 7 108

 

4 mars (Borås Arena)
IF Elfsborg-Hammarby 2-1 (1-0)
1-0 Per Fick (5), 2-0 Samuel Holmén (79), 2-1 
Kennedy Bakircioglu
Publik: 778

Hammarby slutade trea i gruppen som vanns 
av GAIS före Elfsborg.

(Svenska cupen 2018-19 omgång 2)

23 augusti (Tingvalla IP)
Carlstad United BK-Hammarby 0-3 (0-2)
0-1 Leo Bengtsson (9), 0-2 Vladimir Rodic 
(29), 0-3 Abdul-Halik Hudu (90+3)
Publik: 2 441

Hammarbys damlag (antal seriematcher inom parentes)

Målvakter: Emma Holmgren (20), Caroline Forsgren (2), Patricia 
Kaldoyo (0).

Backar: Alexandra Lindberg (21), Sejde Abrahamsson (20), 
Amanda Johansson (21), Helén Eke (8), Cathrine Dahlström (7), 
Lotta Ökvist (6).

Mittfältare: Madeleine Tegström (22), Hanna Lundqvist (22), 
Elise Kellond-Knight (20), Frida Sjöberg (17), Ellen Gibson (8), 
Astrid Larsson (11), Kelly Conheeney (9), Lauren Kaskie (7), 
Linda Hallin (4), Klara Folkesson (2), Merlinda Shabanaj (2).

Anfallare: Emma Jansson (21), Olga Ekblom (20), Julia Zigiotti 
Olme (11), Milica Mijatovic (11), Alma Nygren (1).

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.

Sportchef: Johan Lager
Huvudtränare: Isak Dahlin (från 5 juni). Även Olof Unogård 
(fram till 12 februari) och Ann-Helén Grahm (fram till 4 juni) 
Assisterande tränare: Jackie Bachteler
Målvaktstränare: Christoffer Cylvén
Fystränare: Olle Härdne
Lagledare: John Fransson
Sjukgymnast: Caroline Söderström
Materialförvaltare: Lars Almström
Läkare: Johan Leandersson, Anna Marinko

Hammarbys A-lag (dam) 

Intern skytteliga
Damallsvenskan

Emma Jansson 6 
Julia Zigiotti Olme 5 
Frida Sjöberg 3 
Alexandra Lindberg 2 
Astrid Larsson 2 
Madeleine Tegström 2 
Olga Ekblom 2 
Hanna Lundqvist 1 
Kelley Conheeney 1 
Lotta Ökvist 1 
Milica Mijatovic 1.
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Damernas A-lag  
resultat
Matcher i Allsvenskan

14 april (Hammarby IP)
Hammarby-IF Limhamn Bunkeflo 4-2 (1-0)
1-0 Frida Sjöberg (29), 2-0 Emma Jansson 
(46), 2-1 Rakel Hönnudottir (51), 2-2 Amanda 
Kander (57), 3-2 Kelly Conheeney 79, 4-2 
Julia Zigiotti Olme (90+3)
Publik: 2 369

21 april (Valhalla konstgräs)
Kopparbergs/Göteborg FC-Hammarby 1-3 (1-0)
1-0 Christen Press (6), 1-1 självmål (46), 
1-2 Olga Ekblom (60), 1-3 Hanna Lundqvist 
(90+2) Publik: 825

28 april (Hammarby IP) 
Hammarby-Växjö DFF 1-2 (0-0)
0-1 Anna Anvegård (57), 0-2 Anna Anvegård 
(78), 1-2 Frida Sjöberg (90+1)
Publik: 1 619

6 maj (Tunavallen)
Eskilstuna United DFF-Hammarby 1-0 (1-0)
1-0 Petra Johansson (38)
Publik: 1 270

20 maj (LF Arena)
Piteå IF DFF-Hammarby 3-2 (1-1)
1-0 Ellen Löfquist (15), 1-1 Alexandra Lind-
berg (45+1), 2-1 Emelie Lövgren (66), 3-1 
Julia Karlernäs (82), 3-2 Julia Zigiotti Olme 
(90+2) Publik: 1 448

24 maj (Hammarby IP)
Hammarby-Linköpings FC 1-2 (1-1)
0-1 Janni Arnth Jensen (8), 1-1 Madeleine 
Tegström (15), 1-2 Natasha Dowie (90+3)
Publik: 1 114

27 maj (Nya Söderstadion/Tele2 Arena)
Hammarby-Djurgårdens IF 0-1 (0-0)
0-1 Mia Jalkerud (77)
Publik: 4 197

17 juni (Vittsjö IP)
Vittsjö GIK-Hammarby 0-1 (0-1)
0-1 Madeleine Tegström (6)
Publik: 613

24 juni (Gröndals IP)
IFK Kalmar-Hammarby 0-4 (0-1)
0-1 Julia Zigiotti Olme (11), 0-2 Julia Zigiotti 
Olme (48), 0-3 Emma Jansson (73), 0-4 Alex-
andra Lindberg (88)
Publik: 463

30 juni (Hammarby IP)
Hammarby-FC Rosengård 2-1 (1-0)
1-0 Julia Zigiotti (32), 2-0 Frida Sjöberg (82), 
2-1 Iva Landeka (90)
Publik: 823

7 juli (Kristianstads Fotbollsarena)
Kristianstads DFF-Hammarby 1-0 (0-0)
1-0 Amanda Edgren (70)
Publik: 498

5 augusti (Hammarby IP)
Hammarby-IFK Kalmar 2-0 (1-0)
1-0 Olga Ekblom (33), 2-0 Astrid Larsson (57)
Publik: 920

18 augusti (Hammarby IP)
Hammarby-Eskilstuna United DFF 0-2 (0-1)
0-1 Julia Tunturi (3), 0-2 Cajsa Åkerberg (85)
Publik: 863

24 augusti (Linköping Arena)
Linköpings FC-Hammarby 2-1 (1-0)
1-0 Filippa Angeldahl (17), 1-1 Emma Jansson 
(78), 2-1 Filippa Angeldahl (84)
Publik: 486

9 september (Hammarby IP)
Hammarby-Piteå IF 0-3 (0-2)
0-1 Cecilia Edlund (6), Ellen Löfqvist (35), 0-3 
Nina Jakobsson (61)
Publik: 1 042

12 september (Stockholms stadion)
Djurgårdens IF-Hammarby 2-1 (1-1)
1-0 Mia Jalkerud (15), 1-1 Lotta Ökvist (32), 
2-1 Julia Spetsmark (54)
Publik: 1 745

16 september (Limhamns IP)
IF Limhamn Bunkeflo-Hammarby 1-3 (1-0)
1-0 Rakel Hönnudottir (26), 1-1 Emma Jans-
son (62), 1-2 Milija Mijatovic (85), 1-3 Emma 
Jansson (89)
Publik: 276 

22 september (Hammarby IP)
Hammarby-Kopparbergs/Göteborg FC 2-1 (1-0)
1-0 självmål (1), 2-0 Emma Jansson (70), 2-1 
Taylor Leach (89)
Publik: 868

29 september (Hammarby IP)
Hammarby-Kristianstads DFF 0-1 (0-1)
0-1 Amanda Edgren (44)
Publik: 422

14 oktober (Malmö IP)
FC Rosengård-Hammarby 5-1 (2-0)
1-0 Sanne Troelsgaard (3), 2-0 Lisa-Marie 
Utland (20), 2-1 Astrid Larsson (50), 3-1 Ebba 
Wieder (73), 4-1 Anja Mittag (86), 5-1 Anja 
Mittag (90+2)
Publik: 926 

20 oktober (Myresjöhus Arena)
Växjö DFF-Hammarby 5-1 (2-0)
1-0 Jenna Hellström (32), 2-0 Anna Anveg-
ård (45+1), 3-0 Jenna Hellström (53), 3-1 
självmål (55) 4-1 Jonna Ståhl (63), 5-1 Stina 
Lennartsson (68)
Publik: 389

27 oktober (Hammarby IP)
Hammarby-Vittsjö GIK 0-3 (0-1)
0-1 Michelle De Jongh (4), 0-2 Michelle De 
Jongh (84), 0-3 Clara Markstedt (87)
Publik: 978

Matcher i Svenska cupen
(Svenska cupen 2017-18 gruppspel)

10 februari (Grimsta IP)
Djurgårdens IF-Hammarby 2-0 (1-0)
1-0 Ingibjörg Sigurdadottir (23), 2-0 Mia 
Jalkerud (50)
Publik: ingen uppgift

18 februari (Arcushallen)
Piteå IF-Hammarby 3-3 (1-1)
0-1 Olga Ekblom (17), 1-1 June Pedersen (42), 
2-1 Julia Karlernäs (54), 2-2 Frida Sjöberg 
(68), 2-3 Ellen Gibson (88), 3-3 Johanna Antti 
(90+1)
Publik: 202

11 mars Stadshagens IP
Hammarby-KIF Örebro 1-0 (1-0)
1-0 Alma Nygren (40)
Publik: ingen uppgift

(Svenska cupen 2018-19 omgång 3)

19 september (Bollstanäs IP)
Bollstanäs SK-Hammarby 1-3 (0-1)
0-1 Frida Sjöberg (1), 0-2 Emma Jansson (52), 
0-3 Lauren Kaskie (67), 1-3 Sabina Lund-
ström (89)
Publik: 420

Segern i omgång 3 gjorde Hammarby klart 
för gruppspelet som genomförs februari-mars 
2019. Lottningen gav dessa motståndare: 
Ljusdals IF, Piteå IF, AIK.
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Svenska Futsalligan 
Norra 
10 nov Hammarby-IK Hephata 9-4 
Publik: 762 (Eriksdalshallen)

29 okt Hammarby-Norrköping Futsal Klubb 3-5 
Publik: 170 (Eriksdalshallen)

2 nov Örebro SK Futsal-Hammarby 3-4 
Publik: 837 (Gamla Idrottshuset)

17 nov Nacka Juniors FF-Hammarby 5-3 
Publik: 225 (Nacka Bollhall)

19 nov KFUM Linköping-Hammarby 3-5 
Publik: 295 Linköpings sporthall)

25 nov Örebro Futsal Club-Hammarby 2-0 
Publik: 410 (Gamla Idrottshuset)

3 dec Hammarby-Djurgårdens IF FF 3-4 
Publik: 1 670 (Eriksdalshallen)

17 dec Falcao FC Stockholm-Hammarby 2-3 
Publik: 100 (Botkyrkahallen)

20 dec Hammarby-Falcao FC Stockholm 5-0 
Publik: 292 (Eriksdalshallen)

27 dec Hammarby-Nacka Juniors FF 1-2 
Publik: 250 (Eriksdalshallen)

3 jan Djurgårdens IF FF-Hammarby 4-1 
 Publik: 527(Eriksdalshallen)

5 jan Hammarby-KFUM Linköping 1-5 
 Publik: 129 (Eriksdalshallen)

7 jan Hammarby-Örebro Futsal Club 4-3 
Publik: 131 (Eriksdalshallen)

21 jan Hammarby-Örebro SK Futsal Klubb 4-3 
Publik: 77 (Eriksdalshallen)

28 jan Norrköping Futsal Klubb-Hammarby 3-2 
Publik: 125 (Mässhallen)

Förkval

4 feb GAIS Futsal-Hammarby 3-3 
Publik: 177 (Lisebergshallen). Mål HIF: Liridon 
Makolli, Özgür Yasar, Patrick Mallengren

11 feb Hammarby-GAIS Futsal 3-2 
Publik: 450 (Eriksdalshallen). Mål HIF: Fredrik 
Arvidsson, Michel Basberber, Christoffer 
Jönsson

Kval SFL

17 feb Märsta IK-Hammarby 3-8 
Publik: 221(Vikingahallen). Mål HIF: Michel 
Basberber 3, Liridon Makolli 2, Özgür Yasar 2, 
Christoffer Jönsson

24 feb Hammarby-Märsta IK 10-5 
Publik: 220 (Eriksdalshallen). Mål HIF: Özgür 
Yasar 3, Peiman Pahlevan Afshari 2, Valen-
tina Ponce Bonazzi 2, Patrick Mallengren, 
Elvir Spahovic, Fredrik Notice

Folksam U21  
Allsvenskan 
När det gäller U21 finns ingen angiven trupp, 
laget plockas ihop från gång till gång med 
spelare från A-lag och från de äldsta aka-
demilagen samt lånespelare. Serien delades 
in i en våravdelning där Hammarby var ett 
av sju lag i U21 Allsvenskan Vår och sedan 
en höstavdelning, också den med sju lag. 
Därefter följde slutspel.

Folksam U21 Allsvenskan Vår

12 mars BP-Hammarby 1-3 (1-0). Publik 48 
(Grimsta IP). Pa Dibba 2, Muamer Tankovic.

19 mars Hammarby-IK Sirius 7-2 (3-2). Pub-
lik: ingen uppgift (Tele2 Arena). Arnór Smára-
son 4, Leo Bengtsson 2, Abdul-Halik Hudu.

2 april Djurgårdens IF-Hammarby 1-1 (1-1). 
Publik: ingen uppgift (Tele2 Arena). Mats Solheim.

24 april Hammarby-IFK Norrköping 1-2 (1-0). 
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP). Erkan Zengin.

21 maj Hammarby-AFC Eskilstuna 0-1 (0-0). 
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP). 

28 maj Örebro SK-Hammarby 1-4 (1-2).  
Publik: 200 (Behrn Arena). Kevin Jarrett 2, 
Sander Svendsen.

Folksam U21 Allsvenskan Höst

24 juli AFC-Eskilstuna-Hammarby 0-0. 
Publik: 88 (Tunavallen).

14 augusti Hammarby-IFK Norrköping 5-4 
(0-1). Publik: ingen uppgift (Hammarby IP). 
Sander Svendsen 2, Samouil Izountouemoi, 
Olle Edlund, Mats Solheim.

28 augusti IK Sirius-Hammarby 1-5 (0-2). 
Publik: 70 (Lötens IP). Sander Svendsen 2, 
Samouil Izountouemoi, Leo Bengtsson, Jake 
Larsson.

3 sept. Hammarby-Djurgårdens IF 3-1 (1-0). 
Publik: 255 (Hammarby IP). Abdul Halik-Hudu 2, 
Leo Bengtsson.

18 sept. Hammarby-Gefle IF 7-1 (4-0).  
Publik: 135 (Hammarby IP). Sander Svend-
sen 3, Leo Bengtsson 2, Imad Khalili, Jake 
Larsson.

2 oktober BP-Hammarby 3-4 (0-0).  
Publik: 42 (Grimsta IP). Sander Svendsen 2, 
Junes Barny 2.

Folksam U21 Final
14 november Hammarby-BK Häcken 2-0 (1-0). 
Publik: 915 (Hammarby IP). 1-0 Abdul-Halik 
Hudu (45), 2-0 André Alsanati (78).

Folksam U21 Allsvenskan Vår

Folksam U21 Allsvenskan Höst
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U19 Allsvenskan slutspelsserie

U19 Allsvenskan Norra Vår

Juniorallsvenska 
laget (U19) 
Målvakter: Sebastian Kaburek, Giuliano 
Gatica

Utespelare: André Al Sanati, Lukas 
Cedermark, Elias Durmaz, Olle Edlund, Albin 
Hultin, Samouil Izountouemoi, Kevin Jarret 
Marston, Rasmus Källgren, Jake Larsson, 
David Nilsson, William Olin, Jacob Rylander, 
Abiel Sequar, Oliver Svalander, Hampus 
Söderström, Jesper Tamimi Syberg, Mattias 
Wedin, Eeti Ämmälä.

Tränare: Stefan Olsson (huvudtränare), Lukas 
Syberyjski (assisterande tränare), Gustav 
Scheutz (mv-tränare)

Ledare: John Fransson, Anders Mörk och 
Jonnie Lundström (lagledare och materialare), 
Ludvig Axelsson (naprapat)

U19 Allsvenskan Norra Vår

31 mars Vasalunds F-Hammarby 1-3 (0-2). 
Publik: 150 (Skytteholm). Kevin Jarrett, Samouil 
Izountouemoi, Elias Durmaz

7 april Hammarby-Täby FK 0-0 
 Publik: 169 (Årsta IP).

14 april Djurgårdens IF-Hammarby 2-3 (1-1). 
Publik: 147 (Hjorthagens IP). André Alsanati 2, 
Abdul-Kalik Hudu

21 april Hammarby-Skövde AIK (6-2 (3-1). 
Publik: 120 (Hammarby IP). Kevin Jarrett 2, 
Samouil Izountouemoi, André Alsanati, Jake 
Larsson, Abdul-Halik Hudu

27 april IFK Lidingö-Hammarby 2-3 (2-2). 
Publik: 65 (Lidingövallen). André Alsanati 2, Jake 
Larsson

5 maj Hammarby-GIF Sundsvall 4-0 (0-0). 
Publik: 69 (Hammarby IP). Jake Larsson 2, André 
Alsanati, Olle Edlund

11 maj AIK-Hammarby 3-2 (2-0).  
Publik: 269 (Skytteholm). Samouil Izountouemoi, 
Jake Larsson

19 maj Hammarby-IK Sirius 6-1 (2-0).  
Publik: 100 (Hammarby IP). Elias Durmaz 2, 
Samouil Izountouemoi, Kevin Jarrett, Lucas 
Cedermark, Jake Larsson

26 maj Åtvidabergs FF-Hammarby 1-4 (1-4). 
Publik: 50 (Kopparvallen). Samouil Izountouemoi 
2, André Alsanati, Olle Edlund

3 juni FC Djursholm-Hammarby 0-9 (0-4). 
Publik: 69 (Djursholms IP). Elias Durmaz 3, 
Samouil Izountouemoi 2, Olle Edlund. Kevin 
Jarrett, Jake Larsson, Eeti Ämmälä

9 juni Hammarby-Sollentuna FK 7-0 (3-0). 
Publik: 269 (Hammarby IP). Jake Larsson 2, Kevin 
Jarrett 2, Jakob Rylander, Oliver Svalander, Eeti 
Ämmälä

15 juni Örebro SK-Hammarby 0-5 (0-2). 
Publik: ingen uppgift (Lugnets IP). Samouil 
Izountouemoi 2, Jake Larsson, Olle Edlund, Elias 
Durmaz

24 juni Hammarby-BP 3-0 (2-0).  
Publik: 50 (Hammarby IP). Kevin Jarrett 2, Lucas 
Cedermark

U19 Allsvenskan slutspelsserie

4 augusti AIK-Hammarby 2-3 (2-1). Olle 
Edlund, Samouil Izountoemoi, Jake Larsson. 
Publik: 200 (Skytteholm)

9 augusti Hammarby-Mjällby AIF 2-0 (2-0). 
Jake Larsson 2. Publik: 220 (Hammarby IP)

19 augusti Hammarby-Täby FK 5-3 (4-1). 
André Alsanati 3, Samouil Izountoemoi, Jake 
Larsson. Publik: 100 (Hammarby IP)

25 augusti Halmstads BK-Hammarby 3-0 (1-0). 
Publik: ingen uppgift (Glänninge Park)

1 sept. Hammarby-Malmö FF 2-1 (2-0). 
André Alsanati, Hampus Söderström.  
Publik: 146 (Hammarby IP)

8 sept. IF BP-Hammarby 3-1 (0-1).  
Samouil Izountoemoi. Publik: 89 (Grimsta IP)

15 sept. Hammarby-BK Häcken 2-2 (1-1).  
Jake Larsson, Abiel Swequar.  
Publik: 109 (Hammarby IP)

22 sept. Djurgårdens IF-Hammarby 3-5 (0-1).  
André Alsanati 3, Jake Larsson, Samouil 
Izountoemoi. Publik: 78 (Kaknäs IP)

30 sept. Hammarby-IFK Göteborg 4-2 (1-1).  
Samouil Izountoemoi, Jake Larsson, Elias 
Durmaz, André Alsanati.  
Publik: 130 (Hammarby IP)

7 oktober Trelleborgs FF-Hammarby 2-1 (1-1).  
Samouil Izountoemoi.  
Publik: 42 (Vångavallen C-plan)

13 oktober Hammarby-Örebro SK 9-2 (4-0). 
Jake Larsson 3, André Alsanati 2, Olle Edlund 2, 
Kevin Jarrett, Samouil Izountoemoi.  
Publik: 101 (Hammarby IP)

20 oktober IF Elfsborg-Hammarby 1-5 (1-2).  
Jake Larsson, Samouil Izountoemoi, Kevin Jarrett, 
André Alsanati, Elias Durmaz.  
Publik: 50 (Borås Arena)

27 oktober Hammarby-Vasalunds IF 11-0 (3-0). 
André Alsanati 4, Jake Larsson 3, Kevin Jarrett 2, 
Samouil Izountoemoi, Elias Durmaz.  
Publik: 50 (Hammarby IP)
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Svenska Spel F19Akademilaget F19
Målvakter: Nathalie Klötz, Jasmine 
Perman Rosell, Adina Tappert

Utespelare: Alice Avén, Line Bergström, 
Nova Bäcklund, Natalia Claesson, Amanda 
Edenå, Moa Ekmyr Garpenbeck, Emilija 
Filipovic, Mizgin Genc, Isabelle Hanna, Julia 
Hjelm, Emelie Jensen, Cassandra Krook, Ella 
Lokrantz, Josefin Löbel, Tiffany Musa, Rimma 
Musabeh, Alice Ruda, Sharon Sampson, 
Merlinda Shabanaj, Telma Sloma, Thea 
Solender, Saga Waermö. 

Tränare: Håkan Jensgård (huvudtränare), 
Loke Grahn, Axel Fröding, Fatos Lloncari, 
Johan Törner (fys).

Svenska Spel F19 

15 april Piteå IF-Hammarby 1-1 (1-0). 
Cassandra Krook. Publik: 65 (LF Arena)

1 maj Umeå IK-Hammarby 0-1 (0-0). 
Johanna Lindell.  
Publik: 79 (Umeå Energi Arena SOL)

6 maj Hammarby-Kvarnsvedens IK 1-0 (1-0). 
Sharon Sampson. Publik: 50 (Hammarby IP)

13 maj Sundsvalls DFF-Hammarby 1-1 (1-0). 
Johanna Lindell. Publik: 55 (Västhagens IP)

19 maj Hammarby-IK Uppsala Fotboll 5-2 (2-1).  
Johanna Lindell 2, Lisa Wikrén, Merlinda 
Shabanaj, Cassandra Krook.  
Publik: 50 (Kärrtorps IP)

28 maj Eskilstuna United DFF-Hammarby 
1-4 (0-1). Cassandra Krook 2, Merlinda 
Shabanaj, Nova Bäcklund. Publik: 75 (Årby IP)

3 juni Hammarby-Ljusdals IF 9-2 (2-2). 
Merlinda Shabanaj 3, Klara Folkesson 2, Saga 
Waermö 2, Johanna Lindell, Nova Bäcklund. 
Publik: 50 (Hammarby IP)

10 juni Västerås BK 30-Hammarby 3-3 
(3-1). Merlinda Shabanaj, Saga Waermö, Johanna 
Lindell. Publik: 60 (Ringvallen)

21 juni Hammarby-Djurgårdens IF 0-2 (0-0). 
Publik: 100 (Hammarby IP)

12 aug. Hammarby-Umeå IK 0-4 (0-2). 
Publik: 60 (Hammarby IP)

19 augusti Kvarnsvedens IK-Hammarby 
2-0 (1-0). Publik: 92 (Ljungbergsplanen)

26 aug. Hammarby-Sundsvalls DFF 3-0 (0-0). 
Sharon Sampson, Saga Waermö, Merlinda 
Shabanaj. Publik: 39 (Hammarby IP)

29 aug. AIK-Hammarby 5-0 (3-0).  
Publik: 27 (Skytteholm)

2 sept.IK Uppsala-Hammarby 0-4 (0-2). 
Merlinda Shabanaj 2, Sharon Sampson, Ella 
Lokrantz. Publik: ingen uppgift (Lötens IP)

10 sept. Hammarby-Eskilstuna United DFF 
2-1 (2-0). Ella Lokrantz, Saga Waermö.  
Publik: 40 (Hammarby IP)

16 sept. Ljusdals IF-Hammarby 3-1 (2-0). 
Josefin Löbel. Publik: 61 (Erik Hamréns Plan)

23 sept. Hammarby-Västerås BK 30 2-1 (0-1). 
Merlinda Shabanaj 2.  
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

5 oktober Hammarby-Piteå IF 4-1 (4-0). 
Merlinda Shabanaj 3, Isabelle Hanna.  
Publik: 50 (Hammarby IP

8 oktober Djurgårdens IF-Hammarby 2-2 
(2-1). Alice Ruda 2. Publik: 169 (Kristinebergs IP)

14 oktober Hammarby-AIK 2-4 (0-1).  
Mizgin Genc, okänd målgörare.  
Publik: 100 (Hammarby IP)
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Målvakter: Edrisa Bojang, Oliver Dovin

Utespelare: Kofi Asare, Abdo Barhe, 
Benjamin D’amore, Alex Douglas, Theo 
Grönborg, Leo Lanneborn, Aras Mahmoud, 
Alfredo Martiatu Nordeman, Bilal Ali 
Mohammed, Alexander Nyström, Lukas 
Persson, Aimar Sej, Otis Unda Toivo, Noa 
Williams.

Ledare: Fredrik Samuelsson (huvudtränare), 
Thomas Lyth/Jesper Björck (ass tränare)

Allsvenskan U17 Norra Vår

7 april Hammarby-IK Sirius FK 5-0 (3-0). 
Alexander Nyström, Alex Douglas, Abdo 
Barhe, Kofi Fosuhene Asare, Oliver Frost 
Jovanovic. Publik: 57 (Årsta IP)

15 april Djurgårdens IF-Hammarby 1-4 (0-
2). Bilal Mohammed, Aimar Sher, Sebastian 
Younan, Oliver Frost Jovanovic.  
Publik: 103 (Hjorthagens IP)

21 april Hammarby-FC Djursholm 3-4 (0-0). 
Kofi Fosuhenen Asare 2, Bilal Mohammed. 
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

29 april IFK Lidingö-Hammarby 1-2 (0-2). 
Noa Williams, Bilal Mohammed. Publik: 45 
(Lidingövallen)

5 maj Hammarby-GIF Sundsvall 4-1 (2-
1). Bilal Mohammed 2, Aimar Sher, Kofi 
Fosuhene Asare. Publik: 78 (Hammarby IP)

11 maj AIK-Hammarby 0-5 (0-2).  
Lukas Persson 2, Kofi Fosuhene Asare,  
Noa Williams, Paul Eichoue.  
Publik: 55 (Skytteholm)

19 maj Hammarby-Vasalunds IF 7-0 (4-0). 
Lukas Persson 3, Kofi Fosuhene Asare, Abdo 
Barhe, Alex Douglas, Paul Eichoue.  
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP).

27 maj Skiljebo SK-Hammarby 2-5 (0-1).  
Noa Williams, Bilal Mohammed, Leo 
Lanneborn, Kofi Fosuhene Asare, Lukas 
Persson. Publk: 60 (Hamre)

3 juni IF Brommapojkarna 1-3 (0-2).  
Kofi Fosuhene Asare 2, Aziz Harabi.  
Publik: 30 (Grimsta IP)

9 juni Hammarby-Älvsjö AIK 3-0 (2-0).  
Alex Douglas 2, Bilal Mohammed.  
Publik: 106 (Hammarby IP)

12 juni Assyriska FF-Hammarby 0-12 (0-3). 
Kofi Fosuhene Asare 3, Teo Grönborg 2, Edon 
Shabanaj, Benjamin D Ámore, Lukas Persson, 
Leo Lanneborn, Bilal Mohammed, Mayckel 
Lahdo, Noa Wiliams.  
Publik: 91 (Södertälje Fotbollsarena)

16 juni Täby FK-Hammarby 1-3 (0-2).  
Noa Williams 2, Alexander Nyström.  
Publik: 60 (Tibblevallen)

26 juni Hammarby-Bele Barkarby FF 4-0 (2-0).  
Lukas Persson, Noa Williams, Kofi Fosuhene 
Asare, Bilal Mohammed.  
Publik: 70 (Hammarby IP)

U17 Allsvenskan slutspelsserie

5 aug. Vasalunds IF-Hammarby 1-3 (0-0). 
Aimar Sher 2, Bilal Mohammed.  
Publik: 125 (Skytteholm)

12 aug. Hammarby-Trelleborgs FF 2-0 (2-0). 
Leo Lanneborn, Bilal Mohammed.  
Publik: 69 (Hammarby IP)

19 aug. Bele Barkarby FF-Hammarby 4-2 (2-0). 
Bilal Mohammed, Lukas Persson. Publik: 77 
(Veddestavallen)

25 aug. Hammarby-Helsingborgs IF 4-0 (1-0). 
Kofi Fosuhene Asare 2, Lukas Persson, Noa 
Williams

2 sept. Hammarby-Halmstads BK 6-1 (4-0). 
Kofi Fosuhene Asare 2, Alex Douglas, Bilal 
Mohammed, Noa Williams, Aras Ari Mahmoud

9 sept. IF Brommapojkarna-Hammarby 5-2 (2-2). 
 Otis Unda Toivio, Noa Williams.  
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

16 sept. Hammarby-BK Häcken 2-2 (1-2). 
Kofi Fosuhene Asare, Otis Unda Toivio.  
Publik: 100 (Hammarby IP)

22 sept. FC Djursholm-Hammarby 4-1 (2-0). 
Lukas Persson.  
Publik: ingen uppgift (Djursholms IP)

30 sept. Hammarby-IF Elfsborg 1-2 (0-1). 
Lukas Persson. Publik: 70 (Hammarby IP)

6 oktober GIF Sundsvall-Hammarby 0-1 (0-0). 
Aziz Harabi. Publik: 57 (NP3 Arena)

13 okt. Hammarby-AIK 1-2 (0-0).  
Noa Williams. Publik: 40 (Hammarby IP)

20 okt. Kalmar FF-Hammarby 1-2 (1-1).  
Kofi Fosuhene Asare 2.  
Publik: ingen uppgift (Fredriksskans)

28 okt. Hammarby-IFK Norrköping 1-4 (0-2). 
Abdallah Mahmud.  
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

Pojkallsvenska laget (Akademi U17)

U17 Allsvenskan slutspelsserie

Allsvenskan U17 Norra
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Målvakter: Amar Dzevlan, Theo Grassvoll

Utespelare: William Axelsson, Emmanuel 
Chibunike, Michel Destici, Johan Egil 
Eilertsen, Michele Esterling, Valter Garcia, 
Ankido Hadodo, Aziz Haradi, Mustafa 
Ali Ismael, Abdoulie Jabang, Jonathan 
Johansson, Mayckel Lahdo, Abdallah 
Mahmoud, Olof Pellbäck, Emil Roback,  
Edon Shabanaj, Ludvig Svanberg, Jakub 
Stadnicki, Johannes Touma.
 
Ledare: René Bakhuis (huvudtränare), Perry 
Wild (ass tränare) och Robert Karlsson (mv-
tränare)

U16 Nationell grupp 5

15 april Syrianska FC-Hammarby 0-5 (0-3). 
Abdallah Mahmoud 2, Abdoulie Jabang, 
Johannes Touma, Jonathan Johansson. 
Publik: 47 (Brunnsängs IP)

22 april Hammarby-BP 3-0 (3-0).  
Abdoulie Jabang 2, Aziz Haradi.  
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP)

27 april Vasalunds IF-Hammarby 0-5 (0-1). 
Abdoulie Jabang 2, Emil Roback, Mustafa Ali 
Ismael, Emmanuel Chibunike. Publik: ingen 
uppgift (Bergshamra IP)

6 maj Hammarby-Djurgårdens IF 1-1 (1-0). 
Okänd målgörare. Publik: 269 (Hammarby IP)

15 maj Hammarby-Huddinge IF 1-3 (0-3). 
Abdoulie Jabang. Publik: 53 (Årsta IP)

20 maj Ölvsjö AIK-Hammarby 1-3 (1-1). 
Mustafa Ali Ismael, Johannes Touma, Ankido 
Hadodo. Publik: 65 (Älvsjö IP)

27 maj Hammarby-IFK Lidingö 6-0 (3-0). 
Mayckel Lahdo 3, Emil Roback 2, Aziz Harabi. 
Publik: ingen uppgift (Hammarby IP).

3 juni FC Gute-Hammarby 0-4 (0-1). 
Abdallah Mahmoud, Emmanuel Chibunike, 
Mustafa Ali Ismael, Abdoulie Jabang.  
Publik: 67 (A7 1)

16 juni Hammarby-Syrianska FC 16-0 (8-0). 
Inga uppgifter om målgörare.  
Publik: 25 (Hammarby IP)

20 juni Hammarby-Vasalunds IF 2-4 (1-4). 
Johannes Touma, Aziz Haradi.  
Publik: 70 (Hammarby IP)

24 juni IF Brommapojkarna-Hammarby 3-2 (1-1). 
Emil Roback 2. Publik: 55 (Grimsta IP)

12 augusti Huddinge IF-Hammarby 5-0 (2-0). 
Publik: 50 (Källbrinks IP)

15 augusti Djurgårdens IF-Hammarby 0-1 (0-0). 
Edon Shabanaj. Publik: 110 (Hjorthagens IP)

19 augusti Hammarby-Älvsjö AIK 4-2 (2-0). 
Mayckel Lahdo 3, Mustafa Ali Ismael.  
Publik: ingen uppgift (Kärrtorps IP)

22 augusti IFK Lidingö-Hammarby 0-4 (0-2). 
Emil Roback 2, Mayckel Lahdo 2.  
Publik: 77 (Lidingövallen)

2 september Hammarby-FC Gute 9-0 (4-
0). Emil Roback 2, Olof Pellbäck 2, Jakub 
Stadnicki, Ludvig Svanberg, Johannes Touma, 
Jonathan Johansson, okänd målgörare. 
Publik: 40 (Hammarby IP)

U16 Nationell A3

8 sept. Hammarby-IFK Stocksund 1-0 (0-0). 
Olof Pellbäck. Publik: 74 (Hammarby IP). 

16 sept. BK Sport-Hammarby 1-3 (0-1). 
Johannes Touma, Mayckel Lahdo, Olof 
Pellbäck. Publik: ingen uppgift (Ekängens IP). 

23 sept. Hammarby-Huddinge IF 4-0 (1-0). 
Emil Roback, Mustafa Ali Ismael, Kofi 
Fosuhene Asare, Johannes Touma.  
Publik: 30 (Hammarby IP)

29 sept. Hammarby-IFK Norrköping 4-0 (3-0). 
Emil Roback 2, Aziz Haradi 2.  
Publik: 60 (Hammarby IP).

7 oktober Örebro SK-Hammarby 1-2 (0-0). 
Johannes Touma, Ludvig Svanberg.  
Publik: ingen uppgift (Behrn Arena)

U16 Nationell Slutspel

13 oktober semifinal:  
Djurgårdens IF-Hammarby 0-1 (0-0).  
Ludvig Svanberg. Publik: 225 (Kaknäs IP)

21 oktober final:  
Hammarby-Malmö FF 2-1 (2-1).  
Edon Shabanaj, Aziz Haradi.  
Publik: 300 (Hammarby IP)

Pojkar 16 (akademilaget) 
U16 Nationell grupp 5
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