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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 11 mars 2020.

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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Kära medlemmar, ännu ett år ska summeras och läggas 
till historieböckerna. Och 2019 gjorde ingen besviken. 
Vår positiva trend de senaste åren bibehölls både i för-
eningen, i våra dotterbolag och representationslag. Och 
ett direkt resultat är att vi 2020 äntligen ska få resa ut 
i Europa igen.

Vi är i dagsläget ca 19 500 medlemmar i Hammarby IF Fotbolls-
förening. En imponerande siffra och en av Nordens starkaste 
medlemsgrunder. Efter lång kontinuerlig tillväxt har vi under 
året planerat för nästa tillväxtfas. Och en ambitiös femårsplan 
ligger nu på bordet. 

Vi har under året tillsammans med våra samarbetspartners fort-
satt utveckla Samhällsmatchen – vårt engagemang utanför de kri-
tade linjerna. Där fokus läggs på sysselsättning, jämställdhet och 
hälsa. Otaliga insatser har genomförts, bland annat karriärsdagar/
jobbmässor, skolbesök, Blåljusmatchen, integrationsinsatser, Skol-
kampen, spontanfotboll med mera. Kraften och hängivenheten i 
och kring vårt klubbmärke är enorm, och vi gör stor skillnad i vår 
omvärld. Och vi har bara börjat. Planbristen för vår breddverk-
samhet är fortsatt en av våra stora utmaningar, en fråga vi driver 
tillsammans med andra föreningar och Stockholm stad.

2019 var också året då vi på riktigt etablerade oss i våra nya mo-
derna faciliteter, norr och söder om Skanstullsbron. På Årsta för 
kansli, pojkarnas Akademi och herrarnas A-lag. På Hammarby 
IP för Damerna och flickornas Akademi. Ett jättelyft för hela 
verksamheten.

Via herrarnas A-lags tredjeplats i Allsvenskan säkrade vi som sagt 
Europaspel 2020. Vi tog hela 65 poäng och gjorde osannolika 75 
mål. Publikmässigt blev vi för fjärde året nordiska mästare med 
över en halv miljon åskådare hemma och borta. Hemmasnittet 
ökade till över 24 000 åskådare per match. Som alltid otroligt 
imponerande, glädjande och avgörande för vår framgång. 

Damernas A-lag hade en bra säsong 2019, både på och vid sidan 
av planen. Stämningen och inramningen är verkligen magisk på 
Hammarby IP. Tyvärr räckte det inte hela vägen till Allsvenskan. 
Elitettans publikrekord lyckades vi dock slå, 3 100 lyder det nu-

mera. Förhoppningsvis raderas det ut redan 2020. Vi fortsätter 
satsningen på damerna, vi ska över tid bli en toppklubb i Sverige 
på damsidan. För att bättre kunna rikta och utnyttja våra resur-
ser är damernas elitverksamhet från och med årsskiftet en del av 
Hammarby Fotboll AB, med Markus Nilsson som kommersiellt 
och Johan Lager som sportsligt ansvarig. Pablo Piñones-Arce är 
sedan i höstas ny huvudtränare.

Vår pojk- och flickakademi hade också ett mycket bra år, bland 
annat med flera spelare etablerade i merparten av våra ungdoms-
landslag. Pojkar U17 tog dessutom SM-guld och kvalificerade sig 
även de för Europaspel 2020.

I grunden finns vår fantastiska breddverksamhet med över 3 000 
aktiva pojkar och flickor samt hundratals ideella ledare och trä-
nare. De som dagligen förkroppsligar vad vår förening står och 
verkar för. 

Under hösten 2019 fick vi via ägarförändringar i AEG Sverige, 
en av delägarna till Hammarby Fotboll AB, möjligheten att in-
direkt hälsa Zlatan Ibrahimovic välkommen som ny delägare till 
Hammarby. Vi ser fram emot ett spännande och givande sam-
arbete tillsammans.

Ekonomiskt har vi trots vissa investeringar 2019 gjort ett hygg-
ligt resultat. Både i föreningen och i Hammarby Fotboll AB. Vi 
fortsätter som koncern att växa vårt egna kapital, vilket skapar 
trygghet för framtiden.

Vi ser framåt med stor tillförsikt. Och här spelar du och alla an-
dra medlemmar en oerhört viktig roll, och har alltid gjort. Utan 
er och ert engagemang skulle det aldrig gå. Tillsammans är vi är 
en ostoppbar grön-vit urkraft.

Ser fram emot att skapa nya minnen tillsammans 2020. Tack!

Richard von Yxkull
Styrelseordförande i  

Hammarby IF Fotbollförening
och Hammarby Fotboll AB 

Ordförandens ord 
Kraften i vårt klubbmärke är enorm!
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Vidar Örn Kjartansson jublar med Nikola Djurdjic efter 2-0 under fotbollsmatchen  
i Allsvenskan mellan Hammarby och Djurgården den 28 april 2019. 

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån
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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 fyra 
övriga investerare.
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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

Styrelse
Richard von Yxkull ordförande
Fia Michelsson 
Omar Berger 
Peter Granström
Patrik Niklasson 
Hans Eskilsson 
Wayne Seretis

Ständig hedersledamot
Björn Ekblom

Suppleanter
Py Börjesson 
Maria Lindberg
 
Revisorer
Josefin Fors   
Peter Ek  

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 
hållit 10 protokollförda sammanträ-
den. 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
Wille Ahnberg.

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve Föreningschef  
Johan Lager Sportchef Dam, 
Akademichef flickor från 2019-09-01
Håkan Jensgård Akademichef flickor 
till 2019-09-01
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
Viktor Catenacci, Sportchef 
Utvecklingsblocket 7-9 år 
Daniel Engström, Sportchef 
Utvecklingsblocket 5-6 år 

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

Kontor
Henrik Kindlund  
Verkställande direktör
Markus Nilsson
vice verkställande direktör

Sport
Jesper Jansson sportchef (herr)
Stefan Billborn tränare (herr)
Pablo Piñones-Arce - tränare (herr)
Joachim Björklund tränare (herr)
Johan Lager sportchef (dam) 
Isak Dahlin tränare (dam) 
Ola Larsson teknisk direktör (herr) 
Mikael Hjelmberg scoutingansvarig 
(herr) 

Sälj- och marknadsavdelning
Patrik Blomquist marknadschef 
Mats Åberg säljare 
Jessica Persson 
marknadskoordinator 
Joakim Ståhl merchansvarig 
Lama Abuiseifan 
key account manager 

Biljetter
Josefine Gasslander biljettansvarig 
Stina Järvinen biljettkoordinator 

Evenemang och publikservice
Håkan Leydner publikservice 
Göran Rickmer ansvarig evenemang 

Media/information
Love Gustafsson 
kommunikationsansvarig 
Axel Pershagen presskontakt/
kommunikatör 
Mattias Jansson 
redaktionsassistent 
Marcus Bolldén kommunikations- 
och marknadskoordinator 

CSR
Abel Abraham CSR-ansvarig 
Andreas Jonsson projektledare 
Miro Hristov projektledare 
 
Ekonomi
Daniel Karlsson 
redovisningsekonom 
Sabina Karlsson 
redovisningsekonom 
Marie-Louise Samuelsson 
ekonomiassistent 

SLO
Jonas Myrstedt  
supporter liaison officer

Hammarby IF Fotbollförening 2019

Hammarby Fotboll AB 2019
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Hammarby IF FF en stor förening på många sätt. Under 
året har vi genomfört över 18 000 fotbollsträningar för barn 
och ungdomar i åldrarna 5-19 år. Fler än 200 000 gånger 
var det en pojke eller flicka som deltog på dessa träningar. 
Föreningsverksamheten är stor och består av 3 000 aktiva 
pojkar och flickor. Den innehåller både en flick- och en 
pojkakademi, ett damlag i Elitettan och ett futsallag i 
Sveriges högsta serie SFL.

Ungdom
Av våra 3 000 aktiva spelare så tillhör 95 procent vårt Utvecklingsblock, 
blocket som leds av över 700 ideella ledare som alla lägger ner hundra-
tals timmar varje år. Det är blockets heltidsanställda sportchefer; Daniel, 
Viktor, Jeppe och Kai som tillsammans med ledarna driver denna fina 
verksamhet. 
Sportcheferna har ansvar för några ålderskullar var inom blocket:

Kai Gissberg 
Sportchef Utvecklingsblocket 13-19 år

Jeppe Sporre
Sportchef Utvecklingsblocket 10-12 år

Viktor Catenacci 
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Daniel Engström
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Akademiverksamhet både för flickor och pojkar
Sedan två år finns akademiverksamhet både för flickor och pojkar. 2019 
var andra året med en flickakademi, för flickor i åldersklasserna F13-19. 
Håkan Jensgård var ansvarig under första halvåret, sen tog Johan Lager 

över när Håkan fick nytt jobb. Flickakademin har ett nära samarbete 
med damlaget. Syftet med flickakademin är precis som för pojkakade-
min att fostra allsvenska fotbollsspelare i våra egna led.  

Damlaget
Damlaget var ytterst nära att ta klivet upp till Damallsvenskan. Satsningen 
på damerna är långsiktig och vi ska tillbaka till högsta nivån. Under vin-
tern har damernas A-lag flyttats över till Hammarby Fotboll AB, vilket 
ytterligare kommer stärka verksamheten. 

Futsalen
Futsal-varianten växer i Hammarby, fler och fler ungdomslag spelar fut-
sal. Herrlagets säsong var en succé, Hammarby slutade tvåa i Svenska 
Futsalligan (2018-19) och tog därmed SM-silver. Laget deltog på hösten 
i inofficiella VM i Hongkong och det slutade med guld. Serien 2019-20 
startade väldigt bra och när detta skrivs toppar man tabellen. På damsidan 
var Hammarby med i de historiska första damserierna, och representerades 
av flickakademins F19-laget som slutade på en fin femte plats. Säsongen 
2019/2020 representeras klubben av en blandning av flickakademins F19- 
och F17-lag.

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

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby IF FF
18 000 fotbollsträningar
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VÄRDEGRUNDEN - TILLSAMMANS ÄR VI HAMMARBY

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

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

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

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

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

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

Tillsammans är vi Hammarby
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Föreningens verksamhet har under året innefattat Hammarby IF FF:s ungdomsverksamhet 5-19 år,  
dam och futsalverksamhet. Föreningens intäkter har under 2019 uppgått till 36 164 tkr.  
Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 2 846 tkr.

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

 Budget Utfall

Ökade intäkter, Utbildningsbidrag ………………………………… 0   (766) 
Utbildningsbidrag för Amar Dzevlan.

Ökade intäkter, Erhållna gåvor ………………………………………………… 0 (950)
Arv

Ökade intäkter, UEFA Solidarity Payments  ……………………………… 600 (1 679)
Ökat bidrag efter Malmö FFs framgångar i europaspelet  

Ökade intäkter, Bidrag Svenska Spel ………………………………………… 0 (1 559)
Bidraget från Svenska Spels kampanj ”Gräsroten”

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

Ökade kostnader, Klubbhus ………………………………………………… -240 (-1 413)
Driften av klubbhuset har medfört högre kostnader än beräknat, samt så  
var det en del engångskostnader i början av året för att färdigställa alla  
rum i klubbhuset  

Ökade kostnader, Löner …………………………………………………  -12 126 (-12 429)
Ökade lönekostnaderna i och med att verksamheten har växt  

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital  
på 32 852 tkr. Med årets resultat på 2 846 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare. 

Peter Kleve 
Föreningschef 

Ekonomi HIF FF

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2019        
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Pojkakademin
På Årsta realiserar vi drömmar
Om en akademis främsta uppgift är att utbilda elitfotbolls-
spelare så har 2019 varit minst sagt lyckat. Totalt har hela 
sju spelare från akademin under året debuterat i Allsvens-
kan eller Superettan, nämligen André Alsanati, Elias Dur-
maz, Olle Edlund, Albin Hultin, Samouil Izountouemoi och 
Jake Larsson. Dessutom fick blott 16-åriga Aimar Sher göra 
allsvensk debut i vår grönvita tröja mot IK Sirius. 

U17 blev svenska mästare vilket fullbordar akademins titelsamling 
under 2018 och 2019; samtliga ligatitlar som går att tävla om inom 
svensk ungdomsfotboll på pojksidan har nu bärgats. En anmärk-
ningsvärd prestation! Stort grattis till samtliga inblandade! Denna 
titel kvalificerar även vårt U19-lag för Europaspel under 2020 i 
form av UEFA Youth League. För övrigt vann 2019 års U19-lag 
Allsvenskan Norra Vår, och kom sedan femma i slutspelsserien.

Det täta utbytet med IK Frej i Superettan har uppstått som en 
följd av ett välutvecklat och gott samarbete med A-lagsledningen. 
Deras kompetenta och genuina driv kring talangutvecklingsfrå-
gor har exempelvis fått till följd att en handfull akademispelare 
kontrakterats. Många av dem fick under senhösten möjligheten 
att visa upp sin höga nivå i det nykomponerade U20-lag som med 
framgång mötte Sydamerikas främsta klubbar i den högoktaniga 
brasilianska turneringen Copa Ipiranga. Det ska bli oerhört in-
tressant att se vad klubbens stora engagemang kring alla dessa 
unga talanger får för effekt.

Om de äldsta lagen redan tävlar mot landets bästa klubbar så har 
vi under året lyckats säkerställa en högkvalitativ matchning även 
för det yngre ålderssegmentet – 12-14-åringarna – där Skandi-
naviens främsta akademier kontinuerligt har besökt oss. Några 
exempel på dessa klubbar är Malmö FF, FC Köpenhamn, HJK 
Helsingfors och IFK Göteborg.

Annars har året i hög utsträckning handlat om att förbättra vår 
vardag – vår träningsmiljö. Detta har bland annat skett genom ett 
intensivt och kreativt arbete runt själva spelarutbildningen samt 
genom att definiera rutiner och riktlinjer för de nya faciliteterna 
på Årsta IP. Det är på Årsta merparten av spelarutbildningen sker 
och det är där vi tillbringar den största delen av vår tid tillsam-
mans. Sålunda är det av yttersta vikt att dess miljö håller högsta 
nivå. Det är på Årsta våra hängivna och skickliga tränare har för-
månen att realisera alla unga talangers potential och drömmar. 

Att dagligen vårda detta stimulerande uppdrag i form av ett nog-
grant och engagerat arbete är vår utstakade väg framåt i strävan 
mot att fostra morgondagens elitfotbollspelare.

Jocke Rydberg
Akademichef pojkar

Aimar Sher, här i träningsmatch mot Farense, gjorde allsvensk debut mot Sirius endast 16 år gammal. 
Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån



12 HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2019

Flickakademin
Andra året med flickakademin 
F19
F19 hade en strulig säsong med tränarbyte 
redan under försäsongen. Akademichefen 
Håkan Jensgård tog över laget men Hå-
kan fick ett nytt jobb under sommaren, 
och ansvaret hamnade på de assisterande 
tränarna som skötte laget under hösten. I 
Svenska Spel F19 Norra slutade laget på ni-
onde plats av elva lag. I den gemensamma 
serien J19 (samverkan F15/F17/F19) blev 
det serieseger före BK 30 och AIK. Efter 
serien har Ida Mbarka tagit över som hu-
vudtränare.

F17
Höjdpunkterna under året har varit flera: 
SM-guld (mot ett år äldre spelare) i futsal ef-
ter seger mot Jitex på straffar, seger i inbjud-
ningsturneringen Girls Elite Cup i Växjö, 
sjätteplacering i Madrid Football Cup samt 
serieseger i F17 Södra Svealand (men förlust i 
SM-kvartsfinalen).

F15/04
Under nye tränaren Marcus Kloudis slutade 
laget på 3:e plats i F15-1 S:t Erikscupen. Un-
der våren blev det silver i Halör Invitational 

och under sommaren gick laget hela vägen 
i Stockholm Football Cup där man bärgade 
guldet.

F14/05
Årskullen körde vidare under Trevors Biam-
bas ledning. Efter en vårsäsong som var lite 
upp och ner fick man till slut till det med en 
semifinal i Gothia Cup som höjdpunkt. I S:t 
Erikscupen slutade laget i mitten på F14-1B.

F13/06
Yngsta akademilaget fick nya tränare i Micke 
Olsson och Christer Mesch. I S:t Erikscupen 
kom laget tvåa i F13 1B. I BP Girls Invitatio-
nal gick laget obesegrade genom gruppspelet 
men föll på straffar i kvartsfinalen. I Dale-
carlia Cup mot ett år äldre spelare blev det 
en silverpokal och i Linköping Cup blev det 
ytterligare ett silver, den här gången mot två 
år äldre motståndare.

Landslag
U23: Lotta Ökvist och Emma Jansson
F18: Felicia Saving och Hanna Lundkvist 
har spelat i landslaget för spelare födda 2001, 
trots att de är ett år yngre. Även Filippa Gra-

neld har under året spelat landskamper.
F17: Sharon Sampson har deltagit på läger.
F16: Ellika Holmberg, Ida Egegård, Siri Zet-
terquist, Grace Cespedes och Kim Vulic. 
Har alla varit kallade på samlingar.
F15: Eden Lind har deltagit på samlingar.
Natalia Maciaszczyk har varit kallad till Po-
lens ungdomslandslag, Emilija Filipovic med 
Serbiens och Venla Orkamo till Finlands 
F16-landslag.

Damernas A-lag
Innan säsongen blev Merlinda Shabanaj och 
Alice Ruda uppflyttade till A-laget. De lycka-
des dock inte kvalificera sig till någon speltid i 
Elitettan och lämnade laget under sommaren.

Ny sportchef
Efter att Håkan Jensgård fått nytt jobb till-
trädde Johan Lager som sportchef över aka-
demin den 1 september.

Ny chefstränare
På hösten har Ida Mbarka tagit över som 
chefstränare över akademilagen. Utöver ett 
övergripande ansvar, tillsammans med aka-
demins sportchef, tränar Ida F19-laget.

Hammarby F17-akademi segrare i Girls Elite Cup i Växjö.
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Hammarby Talang Fotbollsförening (HTFF) är en systerför-
ening till Hammarby IF FF. Inom HTFF så bedriver vi vår an-
dralagsverksamhet från P15 och uppåt. HTFF-akademin blir 
således en länk mellan utvecklingsblocket och akademin i 
de äldre pojkåldrarna. Hammarby IF FF:s idé med HTFF-aka-
demin är att ge fler spelare möjlighet att delta i attraktiva 
serier och att ge spelare möjlighet att spela på den nivå hen 
befinner sig på för tillfället.

Siffror per åldersgrupp – antal lag – spelare – ledare: 
123 spelare och 13 ledare
Senior 22 spelare – 4 ledare
2000-2001 30 spelare - 2 ledare 
2002   22 spelare - 2 ledare
2003 25 spelare – 2 ledare 
2004 24 spelare - 3 ledare         
                                                                                                     
Det nystartade seniorlaget spelade under 2019 i Div 5 mellersta och slu-
tade som bästa trea, vilket betydde uppflyttning till Div 4 2020. Pojkar 
födda 2001 i vann sin kvalserie och kommer nästa säsong spela i U19 Div 1 
(Hammarby IF FF har akademilag i P19 Allsvenskan)

Under 2020 startar vi även lag för pojkar födda 2005 som kommer spela 
i Regionalserie P15, och för pojkar 2006 som kommer spela sista året i 
S:t Erikscupen.

Under året har föreningen vidareutvecklat futsalengagemanget och del-
tog under vintern i tre pojkserier och tre flickserier. Vi har även startat ett 
U19-lag som spelat i serien gällande 2019-20. 
 
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 seriespel.

Med HTFF:s seniorlag i Div 4 och pojkar 2001 i U-19 Div 1 samt nystar-
tade åldersgrupperna 2005 och 2006 så känner jag mig mycket motive-
rad att fortsätta att utveckla HTFF under 2020, och arbeta för att stärka 
samarbetet inom de olika delarna av Hammarby Fotboll.

Bo Wester 
Sportchef HTFF

Hammarby Talang FF
Utveckling och motivation genom HTFF

23 oktober 2019 examinerades den tredje årskullen från 
Hammarbys ledarakademi, vilket traditionsenligt firades 
med raggmunk. I och med detta passerade ledarakademin 
över 30 examinerade ledare. 

Ledarakademin är en ettårig utbildning som riktar sig till personer som 
vill grund- eller vidareutbilda sig till fotbollstränare. Deltagarna kom-
mer under utbildningens gång ges grundläggande verktyg och kunskap 
för att verka som tränare inom fotbollen. Utbildningen innefattar en 
fördjupning inom området idrottspsykologi. Utöver detta så får delta-
garna även utbildning inom fotbollstekniska- och taktiska områden ge-
nom deltagande på förbundsutbildningarna gällande C- och B-diplom. 
Teorin praktiseras sedan under handledning via det obligatoriska del-
tagandet på Hammarbys plantskola ”Plantis”. Obligatoriskt är även att 
delta som ledare under en vecka av Hammarbys sommarfotbollsskola. 

Praktik är förlagd till en vardagskväll i veckan under vår och höst medan 
föreläsningar och utbildningar främst genomförs på helgförmiddagar. 
Utbildningen står under ständig utveckling och deltagarnas synpunkter 
på innehåll ligger till grund för framtida planering och utformning av 
utbildningsplanen.

Tre årskullars utvärdering ger utbildningen genomgående starka betyg.
Speciellt höga betyg får utbildningen för den idrottspsykologiska kopp-

lingen och hur de fyra rena idrottspsykologiska utbildningarna imple-
menteras under praktisk övning.

Några citat från utvärderingen från 2019 års deltagare lyder:
” Bra utbildning med hög ambitionsnivå”
”Lärt mig mycket från idrottspsykologin”
”Lärt mig saker inom ledarskap, ansvar och lära ut fotboll”
”utbildningen skapar stor trygghet i rollen som tränare”
”Bra med mycket praktik och att den är regelbunden varje vecka”

Under läsåret 2020 kommer utbildningen bland annat att ytterligare ut-
veckla de idrottspsykologiska områdena kopplat till deltagarnas praktik 
vid Hammarbys Plantskola. Utbildningen kommer även att få ytterligare 
några nya inslag som främst berör aktiveringsfasen av en träning.

De utexaminerade deltagarna står nu under kontakt med Hammar-
bys Utvecklingsblock för vidare utbildning inom svensk fotbolls ut-
bildningsstege samt årlig karriärplanering på kort- och lång sikt i sitt 
tränarskap. Detta gäller från såväl årets- som tidigare års utbildningar.

Andreas Jonsson
Ansvarig- samt examinator för  

Hammarbys Ledarakademi

Ledarakademin
Tredje årskullen examinerad 
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”Tack för åren mina grabbar gått på ”Plantis”, det har va-
rit grymt nyttigt och de har alltid stortrivts. Lite sorgligt att 
sista passet är slut. Så ett stort, stort tack till alla grymma 
ledare. Lite extra till målvaktsinstruktörerna och instruktören 
Preben – fyllda med galenskap och energi”.
(Sagt av en förälder) 

Anmälningsrekord i år igen. Plantskolan har varit välbesökt under 
denna säsong, 300 spelare (270 pojkar och 30 flickor) i åldrarna 8-12, 
indelade i 23 grupper har gnuggat extra under de 18 onsdagar verk-
samheten varit igång under vår och höst. För att kunna bedriva denna 
verksamhet har det krävts 27 instruktörer.

Välutbildade instruktörer från internt och externt håll har assisterats 
av vår egen ledarakademi. Kombinationen har visat sig vara ett starkt 
recept för god gemenskap och bra fotbollsutbildning för barn. 

Instruktörerna på Plantskolan har som tidigare år jobbat med det 
digitala tränarverktyget SuperCoach. Tillsammans med ledarakade-
mins idrottspsykologiska utbildning som de flesta av säsongens ledare 
är initierade med har Plantskolan erbjudit en välutbildad stab. 

Intressant och roligt är att några lag ur åldersgrupp 2007, som i och 
med denna säsong växer ur Plantskolan, har deltagit med hela trupper 
på Plantskolan. 

Värt att nämna är också att Plantskolans två målvaktsgrupper (32 
målvakter) var fullbokade långt före premiären. Som det inledande 
citatet tydligt understryker; en mycket uppskattad utbildning men 
också full av galenskap och energi, vilket är viktiga ingredienser för 
att man skall tycka att det är kul med fotboll.

Jeppe Sporre 
Ansvarig Plantskolan

Plantskolan
300 spelare gnuggade extra
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Åldersgruppen 7-9 år är den andra fa-
sen i utvecklingsblockets utbildning 
och syftar till att vidareutveckla verk-
samheterna från knattefotbollen (5-6 
år) genom 5 mot 5-fotboll. Via Bajen-
ligan för sjuårs-lagen samt inträde för 
åttaårs-lagen i Stockholms Fotbollför-
bunds seriespel S:t Eriks-cupen för-
bereds verksamheterna för nästa fas. 
Verksamheten 2019 har totalt sett 
bestått av cirka 900 spelare som ut-
bildats och letts av drygt 200 ideella 
föräldraledare.

Under säsongen så har ledorden glädje, utveck-
ling och utbildning varit de centrala begreppen 
i Utvecklingsblocket 7-9 år. Genom flertalet ut-
bildningar inom tränarskap och ledarskap, le-
darverktyget Supercoach samt kvalitetssäkring 
via fältbesök av sportchef, har de ideella för-
äldraledarna kunnat utvecklas och således gett 
spelarna en mer kvalitativ fotbollsutbildning. 

De centrala begreppen som nämnts tidigare 
innebär ett ständigt driv för sportcheferna i Ut-
vecklingsblocket att vidareutveckla lagen och 

dess verksamheter. Detta har lett till att Ut-
vecklingsblocket arbetat fram en ny läroplan, 
tillika ny ledarutbildningsplan där ledarna ska 
få ännu tydligare riktlinjer och hjälpmedel gäl-
lande träningsinnehåll och träningsmetodik. 
Läroplanen och ledarutbildningsplanen kom-
mer att lanseras under 2020.

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

Under säsongen har vi arbetat vidare kring 
föreningens värdegrund för såväl spelare, le-
dare och föräldrar. Vi har också arbetat med 
att träningen ska präglas av att vidareutveckla 
spelarnas förmåga inom de grundläggande 
fotbollsmomenten som introduceras i tidigare 
faser av fotbollsutbildningen. Under utomhus-
säsongen har vi erbjudit lagen två träningar i 
veckan. Spelare från åtta år och uppåt har även 

haft möjligheten att anmäla sig till föreningens 
”Plantskola”. Under inomhussäsongen har la-
gen erbjudits en träning inomhus (7-9-årslagen) 
och en träning utomhus (åtta- och nioårslagen). 
Matchspelet som erbjudits för lagen har under 
säsongen varit Bajenligan för sjuårslagen och 
S:t Eriks-cupen för åtta- och nioårslagen.

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

Under året har två nya lag bildats. Målsättning-
en är att kunna fortsätta erbjuda plats i Ham-
marby IF FF för alla som vill i den mån det 
finns underlag med nya spelare och föräldrar 
som kan medverka som ledare. Med det sagt 
finns det en rimlig förhoppning om att vi ska 
kunna starta ännu fler lag i Utvecklingsblocket 
7-9 år under 2020. 

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

Viktor Catenacci
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
Glädje, utveckling och utbildning är ledorden

Hammarby IF FF:s knatteverksam-
het har under 2019 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. 

2019 genomfördes åttonde året av ”Lek och Lär 
Fotboll” som är en del av vår utbildningsplan, 
Bajenmodellen. Hammarby IF FF har som avsikt 
att utveckla samtliga våra spelare både fotbolls-
mässigt 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 ge-
nom att ge dem kunskaper och erfarenheter inom 
området. Detta görs bland annat genom en stor 
mängd ledarutbildningar och andra träffar. Som 
regel genomför vi en intern ledarutbildning varje 
månad med undantag av juli och december. 

Träningsverksamheten har vid 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. Detta för att ge spelaren 
möjligheten att prova på de grundläggande fot-
bollsmomenten: mottagning, vändningar, dri-
va - finta - dribbla och tillslag - skott. Vi arbetar 
med träningsverktyget Supercoach.

När det gäller matcher så har 5-åringarna som 
startar sin verksamhet under april inte ingått 
i matchverksamheten under året. 6-7-åring-
arna har deltagit i vår interna matchserie 
”Bajenligan”, där syftet är att skapa gemen-
skap och positiv anda under fotbollsmässiga 
former. Matcherna spelades under året vid 

Hammarbyhöjdens konstgräsplan på lörda-
gar. Under 2019 genomfördes elfte säsongen 
av Bajenligan. I april startar 2020 års Bajen-
ligan. 

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 knat-
tefotbollen. Ledorden i verksamheten är:  
KUL och UTVECKLANDE. 

 Daniel Engström 
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

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



16 HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2019

Utvecklingsblocket 13-19 år har under 2019 bestått av 451 
spelare och 113 ledare fördelade på 23 lag. Föreningen har 
byggt vidare på samarbeten som finns mellan lagen och års-
kullarna. På flicksidan har vi fått igång ett samarbete mellan 
lagen då vi sett till att de tränar tillsammans. På flicksidan 
har vi även haft ett HeforShe-lag representerat i S:t Erikscu-
pen.

Samverkanslagen, som består av spelare från de olika lagen för pojkar 
födda 2005 och 2006, har under året tränat en gång i veckan på Bagar-
mossens BP. Matcherna har de spelat på Årsta IP. Samverkansträning och 
matcher är en stimulans för mer ambitiösa spelare som är kvar i sin ordi-
narie verksamhet. Dessa träningar och matcher har skötts av två externa 
ledare som förutom detta har varit ute i ordinarie verksamhet och både 
tittat på träningar och matcher. 

I och med att vi numera har både Hammarby akademi och HTFF aka-

demi så finns det fler nivåer att spela på. Vår förhoppning är att utveck-
lingsblockets spelare därmed kommer att finna fortsatt motivation.

Futsal är en egen sport som gjort att vi fått möjlighet att utvidga vår 
verksamhet. Under 2019 kommer vi ha två flicklag och fem pojklag i 
futsalserien.  Intresset för futsal ökar för varje år och vi tror att antalet lag 
kommer öka i framtiden.

Att lagen i utvecklingsblocket 13-19 år börjar samarbeta mer och mer 
ser jag som en styrka, som vi ska bygga vidare på under 2020. Ett mål 
som föreningen måste ha är att fler lag spelar vidare i Hammarby i de 
äldsta årskullarna i utvecklingsblocket. En annan målsättning – som blir 
verklighet 2020 – är att vi startar samverkansträning för flickor vilket 
kommer att utveckla flickfotbollen och motivera fler spelare.

Kai Gissberg
Sportchef Utvecklingsblocket P13-P19

Utvecklingsblocket 13-19 år
Stort steg i utvecklingen

Under säsongen 2019 har 39 lag inom åldersspannet 10-12 
år representerat Hammarby Utvecklingsblock.  Av dessa var 
fyra flicklag.

Siffror per åldersgrupp – antal lag – spelare – ledare: 
2009 - 16 lag - 256 spelare - 53 ledare
2008 - 12 lag - 200 spelare - 55 ledare 
2007 - 11 lag - 176 spelare - 45 ledare

Förbundets nya spelformer i 7 mot 7 med tre spelperioder har medfört 
att ledarnas möjligheter till att ge spelare feedback under match ökat. 
Detta innebär också att direktiv från ledare under spelets gång minskat, 
vilket är positivt. Hammarby vill ju fostra spelare som tar egna beslut 
på planen, dessutom blir det lugnare och trevligare stämning under trä-
ningsmomentet matchspel. 

På tal om matchspel så har det varit en fröjd att observera blockets lag un-
der deras hemmamatcher på Kärrtorp IP. Man vinner, lirar oavgjort och 
torskar, oftast med samma glädje oberoende vad resultatet blir. Förening-

ens värdegrundsord Rötterna-Ambitionen-Gemenskapen-Respekten-
Kärleken efterlevs på ett bra sätt. 

Med tanke på att vi tyvärr är lite trångbodda under lagens träningspass 
är det ofattbart att man levererar sådan kvalité i det stora matchspelet. 
Många lag har kommit väldigt långt i sin utveckling. En eloge till våra 
ideellt arbetande föräldratränare som samarbetar och nästan jämt kom-
municerar fram lösningar med grön-vitt hjärta när träningsytan tryter. 
 
Våra mix-lag som går under beteckningen HFS-lag (HeForShe) har som 
vanligt oftast lirat byxorna av andra föreningars pojklag. Flickorna går 
från klarhet till klarhet, utvecklingskurvan pekar i rätt riktning. F08 har 
under senaste två säsongerna gått framåt så pass att föreningen beslutat 
att hela laget flyttas över till Flickakademin till nästa säsong. 

Men det är inte bara flickor 2008 som gjort framsteg, även F07 och våra 
två F09-lag är en fröjd att observera.

Jeppe Sporre                                                                                                                                           
          Sportchef UTV verksamheten 10-12 år

Utvecklingsblocket 10-12 år
Nya spelformer ger möjlighet till reflektion 

Träningsmatch mellan UTV blockets P08.21 och F08 Akademin. 
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Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på de fem skolor 
där Hammarby bedriver fotbollsverksamhet. Varje år får över 
300 spelare extra fotbollsträning på skoltid genom våra skol-
samarbeten.  

Av dessa är det ungefär 200 spelare som under året tränat fotboll på 
någon av våra NIU-godkända gymnasier (nationell idrottsutbildning): 
Midsommarkransen Gymnasium, Fredrika Bremergymnasierna och 
Huddinge Gymnasium. De allra flesta av Hammarbys egna akademispe-
lare som nått gymnasieålder går på gymnasiet i Midsommarkransen. De 
håller till på Årsta IP och har under året haft Hammarbys akademiträ-
nare Gustav Scheutz, Fredrik Samuelsson, Charbel Selwan och Martin 
Foyston som instruktörer. 

Håkan Jensgård, akademichef flickor, har tillsammans med akademiträ-
naren Mattias Hellman samt Bo Wester (sportchef HTFF- akademin) 

tränat spelarna som går på Huddingegymnasiet. Och på Fredrika Bre-
mergymnasiet i Haninge är det Isak Dahlin, damlagets tränare, och 
akademitränarna Perry Wild, och Andrew Sykes som tillsammans med 
Thom Åhlund (hjälptränare i HTFF:s A-lag) som stått för fotbollsutbild-
ningen. 

På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med Gubbängsskolan, på skolan 
finns fotbollsklasser i årskurs 7-9. Eleverna har tränat fotboll på skoltid 
två gånger i veckan under ledning av Jackie Bachteler som var assisterade 
tränare i damlaget. 

Samarbetet med Tornadoskolan är inne på sitt fjärde år och under aka-
demitränare Pierre Gallo utbildar sig över 40 spelare i fotboll på dagtid.

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby Skolsamarbeten
Fotbollsverksamhet på fem skolor i Söderort 
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Aron Johannsson under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Elfsborg den 22 juli 2019. 
Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån
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Hammarby Fotboll AB
Hammarby Fotboll investerar i framtiden.
Rent sportsligt tog herrarnas A-lag ett rejält steg i ut-
vecklingen 2018. Under 2019 fortsatte den sportsliga 
utvecklingen, inte minst visade vi upp en av de vassaste 
offensiverna i Allsvenskans historia. Till slut blev det en 
tredjeplats och ett Litet Silver, en poäng från guldet och 
ett par mål i målskillnad från det Stora Silvret. Tredje-
platsen innebär att vi för första gången på ganska länge 
är klara för Europaspel i sommar. 

Under året har vårt samarbete med IK Frej fördjupats. Även om 
det ur ett resultatperspektiv blev en missräkning i form av degra-
dering från Superettan, ser vi från Hammarby mycket positivt på 
samarbetet. Med tanke på hur stark vår A-trupp är har vi behov 
av en utvecklingsmiljö, främst för våra allt duktigare akademis-
pelare.

På spelarfronten rekryterades under vintern nyförvärv i form av 
Alexander Kačaniklić, Jean Carlos de Brito, Darijan Bojanic, 
Dennis Widgren, Tim Söderström, Gianluca Curci och Filston 
Mawana. Under sommaren anslöt Richard Magyar och Aron 
Jóhannsson. På sommaren lämnade Odilon Kossonou och Gian-
luca Curci Hammarby. Efter säsongen lämnade trotjänaren Mats 
Solheim klubben för att flytta hem till Norge. I januari 2020 
såldes Leo Bengtsson till Häcken och Nikola Djurdjic såldes till 
Chengdu i Kina. Johan Wiland bestämde sig för att lägga hand-
skarna på hyllan och dra sig tillbaka efter en mycket framgångs-
rik karriär

Under 2019 har klubben flyttat in i det nya klubbhuset på År-
sta IP. 1600 kvadratmeter med moderna faciliteter för såväl den 
sportsliga organisationen, kontoret samt pojkakademin. I sam-
band med inflyttningen har en mängd justeringar och installatio-
ner genomförts och i slutet av året kunde vi konstatera att huset 
slutligen är helt färdigt.

En del av verksamheten som Hammarby Fotboll ser som väldigt 
viktig är Samhällsmatchen. Kort uttryckt består Samhällsmat-
chen av ett antal initiativ från Hammarby Fotboll där vi bidrar 
till att ge barn och ungdomar i södra Stockholm inspiration och 
möjligheter. Sedan ett antal år tillbaka bjuder klubben in skol-
barn till våra hemmamatcher och våra A-lagsspelare genomför 
själva en mängd skolbesök. Under året har vi arrangerat spon-
tanfotboll på fredags- och lördagskvällar i Bagarmossen och 
Skarpnäck. Vidare har vi genomfört ett antal ”Karriärdagar” där 
arbetssökande ungdomar träffat företag ur vårt sponsornätverk, 
på så sätt har ett hundratal ungdomar kommit ut i arbetslivet.

På publiksidan fortsätter supportrarna att strömma till våra 
matcher. Goda förutsättningar i form av fantastiska supportrar 
och en stor, fin arena gav oss en genomsnittlig publiksiffra på 24 
232 vilket innebar ytterligare en seger i Allsvenskans publikliga. 

För den inbitne är detta publiksnitt det tredje högsta i Allsvens-
kans historia.

Samarbetet med Hammarbys supporterorganisationer har även 
2019 fungerat bra. Ett stort tack till de personer inom Bajen Fans, 
Bajenland och andra organisationer som har lagt sin själ i att få 
publiken till arenan. 

Det enda orosmolnet under 2019 har varit Polismyndighetens 
tillämpning av den så kallade ”Villkorstrappan”. Detta innebär 
att klubben dels ålagts stora personaluttag för våra arrangemang 
vilket inneburit ökade kostnader. Den nya tillämpningen har 
även medfört publikneddragningar på ett antal matcher under 
året, vilket fått som till följd att biljettintäkterna varit ca 1 mil-
jon lägre än de kunnat vara – samt att en mängd supportrar inte 
kunnat få plats på de största och viktigaste matcherna under året. 
Klubben ser stora risker för vår verksamhet i Polismyndighetens 
agerande.

Under året har intäkterna i bolaget totalt sett fortsatt att ut-
vecklas enligt den långsiktiga plan som tagits fram under 2018. 
Klubben ökade omsättningen med nästan 43 miljoner gentemot 
2018 och hamnade på drygt 163 miljoner SEK i intäkter. Biljett-
intäkterna har återigen varit en stabil faktor i ekonomin, mest 
anmärkningsvärt på intäktssidan var att vi ökade intäkterna från 
spelarförsäljningar markant.

Gällande bolagets resultat hamnar det 2019 på ca 6 miljoner 
SEK innan skatt och ca 5 miljoner SEK efter skatt. Resultatet 
ger Hammarby Fotboll AB ett eget kapital på knappt 20 miljoner 
SEK vid årsskiftet. Vad gäller det ekonomisk resultatet har klub-
ben ökat intäkterna, främst via spelarförsäljningar, på kostnadssi-
dan har vi investerat i såväl organisation som infrastruktur under 
2019. Ekonomin för 2020 kommer med all sannolikhet vara lite 
mindre i volym på såväl intäktssidan som kostnadssidan. 

Sammanfattningsvis har 2019 varit ett positivt år för oss med 
sportslig utveckling och utveckling av såväl den kommersiella 
sidan, organisationen och det nya klubbhuset. Till 2020 flyttas 
Damernas A-lagsverksamhet över till Hammarby Fotboll AB 
från Föreningen. Vi ser fram emot att få försöka göra samma resa 
med Damlaget som vi gjort med Herrlaget, det vill säga från an-
dra divisionen till Europa-spel.

Så jag avslutar som vanligt: med gemenskap, ödmjukhet och ännu 
mer hårt arbete siktar vi mot framtiden, den tillhör oss.

Årsta den 24 februari 2020 

Henrik Kindlund 
VD Hammarby Fotboll AB 
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SLO-funktionen
Dialog och samverkan 

Rollen som Supporter Liaison Officer 
innebär att man ska förbättra servicen 
för supportar och hjälpa till att organi-
sera dialogen mellan supportrar, klub-
ben och andra aktörer.

Under säsongen 2019 så skedde det en pla-
nerad organisatorisk förändring kring SLO-
funktionen, då Jakob Uddeholt avslutade sin 
tjänst som huvud-SLO och övergick till att 
arbeta med matchdagsupplevelsen. I sam-
band med denna förändring så blev SLO-
funktionens huvudsakliga fokusområden 
dialog och service.

Dialog: Under säsongen 2019 trädde Poli-
sens villkorstrappa i kraft vilket inneburit 
stort fokus på dialogen mellan myndigheter, 
klubb, supportrar och andra intressenter. Ar-
betet har framförallt gått ut på att delge in-
formation och inhämta information ifrån de 
olika parterna. Under året pågick ett fortsatt 
arbete för att stärka dialogen mellan support-
rar och klubb där nyckelorden är förståelse 
och transparens.

Service: Utveckling av klackservicefunktio-
nen kring norra läktaren har fortlöpt under 
säsongen. Funktionen infördes 2015 av då-
varande huvud-SLO Jakob Uddeholt, och 

fungerar som en förlängning av SLO-funk-
tionen, med främsta uppgift att ge service till 
klacken och de aktiva supportergrupperna.

Inför matcherna består arbetet bland annat av 
inhämtning av information om arrangemang 
inför såväl hemmamatch som bortamatch. 
Det handlar både om möta supportrarnas be-
hov av information om matcharrangemanget 
och att ge klubbarna kännedom om suppor-
teraktiviteter, exempelvis tifoarrangemang. 
Mellan matcherna pågår också ett arbete 
med frågeställningar från våra supportrar, 
möten med andra aktörer samt kontakt med 
motståndarklubbar.

Vidar Örn Kjartansson gör 2-1 bakom Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit och Jacob Une Larsson  
under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Djurgården den 28 april 2019. 
Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån
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Samverkan: Samarbetet med Stockholms 
Ungdomstjänst och Frivården fortlöpte un-
der året, med mottagande av ungdomar som 
avtjänat ungdomstjänst, och äldre som ge-
nomfört samhällstjänst. Syftet med arbetet 
är att bryta destruktiva mönster och öka för-
ståelsen för klubbens arbete. 

Hammarby samverkar aktivt med support-
rarna i servicefrågor och förstår värdet av att 
ha ett gott samarbete med medlemmarna. 
Där är SLO-funktionen en viktig roll.

Samverkan med polisen har varit kompli-
cerad under året, då genomförandet av vill-

korstrappan tagit fart. Stundtals har dialogen 
från myndigheten varit en monolog, vilket 
medfört att supporterkollektivet känt sig ex-
kluderade ifrån debatten. Detta har innebu-
rit ett hårdare klimat på läktaren samt pro-
tester på matcher, där vikten av SLO-rollen 
varit betydande.

Struktur: Jakob Uddeholt lämnade sin 
position, därmed övertogs uppdraget som 
huvud-SLO helt av mig, Jonas Myrstedt och 
Hammarby Fotboll anställde Oscar Hult-
berg som matchdags-SLO, vilket bland an-
nat inneburit att Oscar tagit över ansvaret 
för klackservicefunktionen. Han har varit ett 

viktigt tillskott i matchdagsorganisationen 
tillsammans med Stefan Amrén som match-
dags-SLO vid särskilda tillfällen.

SLO-funktionen har under 2019 bestått av 
en heltidsanställd SLO, en deltidsanställd 
matchdags-SLO samt en matchdags-SLO 
vid utvalda tillfällen. SLO-tjänsten har även 
kombinerats med evenemangsansvar vid 
Hammarby Futsals hemmamatcher, och an-
svar för Hammarby E-sport.

Jonas Myrstedt
                  Huvud-SLO  



Herrlaget
Målfester och medalj

En poäng från SM-guld, säkrad Euro-
paplats och en sällan skådad målka-
valkad. 2019 blev ett sprudlande år för 
Hammarbys herrlag, inte minst hemma 
på Tele2 Arena där de grönvita förblev 
oslagbara i Allsvenskan och det under 
långa perioder mer kändes som att pu-
bliken funderade över hur många mål 
det skulle bli än hur många poäng.

Efter ett 2018 där Hammarby länge ledde se-
rien och ramlade ner utanför Europaplats för 
första gången när bara ungefär en halvtimme 
återstod av säsongen var det med blandade 
känslor 2019 stundade. Dels fanns en stolthet 
över att ett första stort steg på en sportslig resa 
hade tagits. Dels en bitterhet över ett smärt-
samt slut. Men mest av allt fanns en revansch-
lusta som efter en något stapplande start i det 
allsvenska spelet mynnade ut en fullskalig 
explosion på sensommaren och hösten med 
matcher som sent kommer att glömmas.

Försäsong, läger och cup

19 januari, IK Frej-Hammarby 1-3 Hammarby 
inledde försäsongen med ett kylslaget möte 
med samarbetsklubben IK Frej på Vikingaval-
len. Motsvarande möte 2018 hade blivit något 

av försäsongens snackis när Superettanlaget 
vann stort men 2019 gick det bättre. Efter att 
Vladimir Rodic inlett årets målskytte med sitt 
1-0 i den 37:e minuten presenterade sig ett av 
årets nyförvärv, Darijan Bojanic två minuter 
senare med sitt första grönvita mål. Marcus 
Degerlund dödade matchen totalt efter en 
timmes spel och när IK Frej tröstmålade var 
det Hammarbykontrakterade André Alsanati 
som stod för målet som en fingervisning om 
att samarbetet med IK Frej skulle bära frukt 
på det individuella planet för Hammarbys 
spelare under året.

26 januari, HJK Helsingfors-Hammarby 3-1 När 
det vankades Bajenkryssning och årets andra 
träningsmatch kom också första, och enda, 
förlusten under försäsongen. Återigen var det 
Vladimir Rodic som nätade för Hammarby 
men strax efter målet som kom i början av den 
första halvleken satte det finska hemmalaget 
två snabba och i slutminuterna fastställdes 
slutresultatet till 3-1.

4 februari, Hammarby-St Pölten 1-0 Årets trä-
ningsläger blev 2019 en resa till turkiska Be-
lek där det första mötet var med österrikiskt 
kvalitetsmotstånd. Matchen, på en relativt 
svag gräsplan, blev ingenting som går till his-

torien för underhållningsvärdet. När dagen 
gick till kväll var samtalsämnena i Bajenland 
endast två. Först och främst att Vladimir Ro-
dic stod för segermålet och alltså hade gjort 
mål i samtliga matcher dittills, men även att 
den nya målvakten Gianluca Curci fått utgå 
skadad efter en smäll i samband med en utrus-
ning i första halvlek. 

8 februari, Hammarby-Shonan Bellmare 3-1 
Lägrets andra match spelades, efter några 
oklara turer, mot japanskt motstånd och 
blev även det en seger. Muamer Tankovic, i 
den första halvleken, och Nikola Djurdjic, 
i den andra, förvaltade straffar och 2-0 stod 
sig till matchens absoluta slutskede när Leo 
Bengtsson dammade av en kanon som kan-
ske var försäsongens snyggaste Bajenbalja när 
den gick in via ribban. Japanerna reducerade i 
matchens sista sekunder till 3-1.

18 februari, Hammarby-Varberg 3-0 Väl hemma 
från Turkiet var det dags för cupspel och in-
för drygt 11 000 åskådare slog Hammarby 
ett Varberg som trots siffrorna imponerade. 
Nikola Djurdjic, Sander Svendsen och Mats 
Solheim gjorde målen. Det sista efter en so-
loräd från senare storförsäljningen Kossou-
nou Odilon, där den unge ivorianen visade 
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Imad Khalili jublar  med lagkamrater efter 0-1 under fotbollsmatchen i  
Allsvenskan mellan Östersund och Hammarby den 27 Oktober 2019. 

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån



ett första smakprov på den fotbollsbegåvning 
och potential som senare under våren skulle 
ge rekordklirr i kassan. 3-0 var dock möjligen 
en smula i överkant mot ett lag som avslutat 
året innan med att tack vare bortamålsregel 
kunnat kvala sig kvar i Superettan. Tränare 
Stefan Billborn slog dock lite överraskat fast på 
presskonferensen efteråt att Varberg var riktigt 
bra och kunde bli att räkna med under 2019, 
något han fick rätt i då gästerna senare överras-
kade fler i Fotbollssverige och knep en allsvensk 
uppflyttning som ett av årets stora skrällag. 

24 februari, Eskilsminne-Hammarby 1-1 Cup-
spelets andra omgång blev en medioker his-
toria. Hammarby reste ner till Skåne med en 
kraftigt sargad trupp och tvingades bland an-
nat spela med Imad Khalili som vänsterback. 
Den något ovane vikarien blev också gäster-
nas huvudfokus då han dels spelade i två olika 
tröjnummer under matchen efter att en blodig 
ansiktsskada tvingade honom att byta tröja, 
och dels för att han med en fin frispark knor-
rade in kvitteringen som räddade poäng cirka 
tio minuter innan halvtidsvilan. 

4 mars, Hammarby-Dalkurd 3-1 Försäsongen av-
slutades med dansk dynamit hemma på Tele2 
Arena. Jeppe Andersen avlossade en fruktans-
värd kanon till 1-1 efter en halvtimmes spel. 
Dessförinnan hade förre Hammarbyspelaren 
Robin Tranberg gett gästerna en oväntad led-
ning tidigt i matchen. 

Strax efter Andersens kvittering fixade lands-
mannen Mads Fenger 2-1 och samme Fenger 
avrundade målskyttet till 3-1 i matchens sista 
minuter mot ett då decimerat Dalkurd efter 
Rawez Lawans röda kort med tio minuter 
kvar. Hammarby vann gruppen och direkt 
efteråt skedde lottningen inne på arenan där 
Djurgården drogs som kvartsfinalmotstånd.

10 mars, Djurgården-Hammarby 0-0 (4-2 efter 
straffar) En lång och kamppräglad drabbning 
på Tele2 Arena slutade efter 120 minuter 0-0. 
Straffar väntade och många trodde nog att ett 
välbekant spöke visade sig när Djurgårdens 
Kevin Walker, som nyligen missat en gra-
tischans under matchen, inledde strafflägg-
ningen med en miss. Hammarby svarade dock 
med att Jeppe Andersen brände sin straff. Och 
även om Mads Fenger och Muamer Tanko-
vic var felfria missade Nikola Djurdic medan 
Djurgården gick rent och kunde avancera till 
semifinal.

18 mars, Hammarby-Linköping City 2-2 Efter det 
bittra utträdet ur cupen väntade en mindre 
glamorös träningsmatch på Hammarby IP, 
mitt i veckan, mitt på dagen, med en knapp 
publik som resultat. Gästerna överraskade 
med två mål första halvtimmen och såg ut att 
gå mot segern, trots Sander Svendsens redu-
cering med 20 kvar. Imad Khalili kvitterade 
dock på tilläggstid och det blev inga fler för-
luster under 2019:s försäsong.

24 mars, Mjällby-Hammarby 0-1 Genrepet 2019 
blev på bortaplan då den sportsliga ledningen 
ville höja tävlingskänslan kring matchen och 
därför sätta laget på resande fot. Men skade-
läget var fortfarande inte det bästa och endast 
tre utespelare kunde följa med och sitta på 
Strandvallens bänk. Två av dessa tvingades in 
i handlingarna på grund av backskador på Da-
vid Fällman och Odilon Kossounou och när 
matchen avslutade hette Bajens mittbacksduo 
Simon Sandberg och Jeppe Andersen. Något 
som gav en signal om vad som väntade i all-
svenskans första skede med mycket skadebe-
kymmer i de bakre leden. 

Seger blev det ändå efter Nikola Djurdjics mål 
i den första halvleken. 

Allsvenskan

1 april, Elfsborg-Hammarby 1-1 Den allsvenska 
premiären blev en resa till Borås där Muamer 
Tankovic visade en smakprov på vad som 
komma skulle under året när han gav Ham-
marby 1-0 med en fin aktion och ett välplace-
rat skott framför de många tillresta support-
rarna från Stockholm. 

Elfsborg kvitterade dock och bagaget till 
Stockholm innehöll bara en pinne och blan-
dade känslor.

7 april, Hammarby-Kalmar FF 1-1 Hemmapre-
miären, som vanligt en folkfest, slutade 1-1. 
Den här gången med en ännu bittrare efter-
smak. Ett lättnadens avgrundsvrål hördes över 
hela huvudstaden när Nikola Djurdjic tryckte 
in vad många nog trodde var 2-1-målet i 
matchens absoluta slut. Några sekunder sena-
re stod det klart att den assisterande domaren 
hade hittat en offside. TV-bolagens grafik gav 
honom också rätt efter mikroskopisk analys 
och grafisk linjedragning. Inne på arenan var 
känslan däremot en helt annan och bland an-
nat varnades Vladimir Rodic för hödljudda 
protester från sidlinjen. 

15 april, Helsingborg-Hammarby 2-1 Säsongen 
fortsatte utan allsvensk seger och nykom-
lingen Helsingborg, som inlett serien starkt, 
tog ledningen efter en kvarts spel. Vidar Örn 
Kjartansson, den inlånade islänningen som 
var tänkt att stå för målen under våren, hittade 
nätet fem minuter senare med sin första full-
träff och matchen stod sedan och vägde innan 
den nya, välmeriterade italienaren i Ham-
marbys mål, Gianluca Curci, lyckades med en 
smått osannolik och mycket oturlig tavla när 
han skulle blockera ett lågt inlägg från kort-
linjen men istället för att greppa bollen styrde 
in den till ett skånskt segermål. 

21 april, Hammarby-AFC Eskilstuna 3-1 Kniven 
mot strupen redan i den fjärde omgången. Nu 
skulle segern komma. Löften om ett nytt fint 
år på planen skulle införlivas och Eskilstuna 
fick inte lämna Tele2 Arena annat än tom-
hänta. Så var förutsättningarna inför en vecka 

med tre matcher där Malmö borta och derby 
mot Djurgården skulle följa. Maximal press, 
men också snabb leverans. Imad Khalili tog 
taktpinnen och sköt segern till Hammarby 
med två mål. Även Vidar Örn Kjartansson 
följde upp fullträffen i Helsingborg med ett 
nytt mål och segersiffrorna skrevs till 3-1 även 
om de kunde ha varit större.

24 april, Malmö FF-Hammarby 4-1 Efter årets 
första allsvenska seger åkte Hammarby till 
Malmö för en match som levde upp till den 
gamla klyschan om två halvlekar. Den för-
sta var en väl genomförd sådan av gästerna 
med en fungerande defensiv och ett fint mål 
av Muamer Tankovic efter en minst lika fin 
framspelning i djupet av en uppmärksam Jep-
pe Andersen. I den andra var det hemmalaget 
som visade klass. Även om de egentligen bara 
skapade fem målchanser i matchen visade skå-
ningarna ryslig kvalitet när fyra av dem gick 
i mål, några riktiga klassmål dessutom, och 
Hammarby hade inte mycket att säga till om 
under de sista 45. 

28 april, Hammarby-Djurgården 2-1 När om-
gång sex väntade hade Hammarby fortfa-
rande bara tagit en seger i Allsvenskan och 
kniven låg återigen mot strupen när det dess-
utom väntade derby. Matchens förhandssnack 
hade handlat om ett bolltrillande Bajen som 
skulle få svårt med ett ramstarkt och fysiskt 
Djurgården. Istället blev just fysiken som blev 
vägvinnande. Hammarby åt upp sina gäster i 
duellerna och kampaspekten av matchen slu-
tade med jordskredsseger. Siffrorna skrevs lite 
blygsammare efter att först en frispelad Nikola 
Djurdjic enkelt placerade in 1-0. Sedan förvir-
ring i Hammarbyförsvaret när Djurgården 
kvitterade på nick innan Vidar Örn Kjartans-
son med tredje målet på fyra matcher force-
rade in 2-1 vid den bortre stolpen. Den andra 
halvleken slutade mållös och det var återigen 
positiva tongångar på Södermalm.

5 maj, Örebro-Hammarby 2-3 Hammarby följde 
upp derbysegern med en annorlunda drabb-
ning i Örebro. David Fällman blev ned något 
ovane målnickaren vid 1-0 och i den andra 
halvleken satte Nikola Djurdjic 2-0 innan 
Imad Khalili utnyttjade ett ambitiöst men 
övermodigt och dumdristigt bolltrillande i 
närkingarnas försvar när han satte 3-0 med 
mindre än kvarten kvar. Ändå blev det lite 
spännande då Örebro reducerade dubbelt med 
två snarlika mål men matchen slutade med ny 
Bajenseger.

10 maj, Hammarby-Sirius 2-0 Nästkommande 
match blev den tredje segern i ordningen och 
var inget att orda om. Muamer Tankovic satte 
en straff och ett väldigt elegant chipmål när 
gästerna skickades tomhänta hem till Uppsala.

14 maj, Hammarby-Östersund 4-0 Tre raka seg-
rar blev fyra och lika många bollar fick Öst-
ersund plocka ut ur eget nät. Jeppe Andersen 
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sköt 1-0 tidigt och Vidar Örn Kjartansson 
avslutade ett anfall efter effektiv hemmapress 
mot naiva gäster. Nikola Djurdjic utökade re-
dan innan pausvilan och Muamer Tankovic 
fortsatte sin strålande målform med ytterli-
gare ett straffmål. Matchen fick dock en lite 
tråkigare avslutning när Simon Sandberg vi-
sades ut efter en stökig duell framför avbytar-
bänkarna och fick därför inte följa med ”hem” 
till västkusten i nästa omgång när laget skulle 
gästa IFK Göteborg.

20 maj, IFK Göteborg-Hammarby 0-0 Efter de 
fyra raka segrarna följde fyra omgångar utan 
dylika och först ut var besöket i Göteborg. 
Hammarby tampades hela våren med stän-
digt nya konstellationer i backlinjen på grund 
av skador och saknade här dessutom Simon 
Sandberg. Några mål blev det inte på västkus-
ten och allt som följde med poängen hem till 
Stockholm var en ny avstängning, nu efter att 
Nikola Djurdjic fått två gula kort och visats ut 
i matchens sista sekunder.

27 maj, Hammarby-IFK Norrköping 2-2 En av 
årets matcher, kanske. För den objektiva åskå-
daren som vill ha action och spänning. Tem-
pot var högt, båda lagen satsade allt framåt 
och tog stora risker. Matchen inleddes med 
ett mål där Hammarby höll bollen inom laget 
från avspark och alla spelarna fick röra bollen 
innan Vidar Örn Kjartansson styrde in bol-
len i mål efter drygt en och en halv minut, 
framspelad av Simon Sandberg. Norrköping 
vände till 1-2 innan paus men Muamer Tan-
kovic kvitterade till 2-2 för ett Hammarby, för 
dagen i helgröna morsdagströjor. 

2 juni, AIK-Hammarby 2-0 Vårsäsongen avslu-
tades dystert med en bortaresa till Solna där 
Hammarby tvingades chansa med halvska-
dade spelare i de bakre leden och tidiga by-
ten som följd av det. Matchen inleddes med 
en supporterprotest som skapade en spöklikt 
tyst derbyarena. När sedan publiken tog ton 
och inramningen fick en sedvanlig karaktär 
var det hemmalaget och framför allt Sebastian 
Larsson som vaknade piggast. Han gjorde två 
mål på kort tid och AIK vann drabbningen 
med 2-0.

19 juni, Kalmar FF-Hammarby 1-0 Efter en kor-
tare ledighet i juni åkte Hammarby på trä-
ningsläger i småländska Kosta. Där spelades 
dessutom en match mot Kalmar FF i gassande 
sol och hög värme. Underhållningsvärdet 
var i klass med underlaget inte det bästa och 
matchen slutade med småländsk seger efter ett 
mål med kvarten kvar att spela.

1 juli, Häcken-Hammarby 2-0 Hammarby in-
ledde sommaren efter uppehållet med en ny 
förlust. BK Häcken stod för värdskapet på Hi-
singen i en match som Hammarby, med visst 
medhåll från Häckentränaren Andreas Alm, 
konstaterade att blev olyckligt påverkad av do-
maren. Dels skrek Mats Solheim på frispark 

när han gjordes ner i samband med Häckens 
1-0. Dels fanns åsikter om riktigheten i Mads 
Fengers röda kort precis innan halvtidsvilan. 
De tio Hammarbyspelarna slet för att få in 
kvitteringen men med mindre än tio minuter 
kvar kunde Häcken istället utöka och därmed 
stänga handlingarna. 

7 juli, Hammarby-Falkenberg 6-2 Efter en tuf-
fare period väntade nu åtta matcher med, på 
pappret, mer överkomligt motstånd. Men 
skulle det verkligen gå att kamma hem maxi-
mal pott? När vann ett lag åtta matcher på 
raken senast? Mediala tyckare och supportrar 
spekulerade friskt men på planen kom ett styr-
kebesked omgående. 

Alexander Kacaniklic, som visat gryende 
form, fick en islossning och stod för ett hatt-
rick. Nikola Djurdjic gjorde två och Vidar 
Örn Kjartansson ett. Gästerna tröstmålade 
två gånger om men började målskyttet när 
Bajen redan hade 6-0 så någon spänning var 
det verkligen inte tal om.

15 juli, Sundsvall-Hammarby 2-3 Om spän-
ningen uteblev i omgången innan var det nog 
fler nergnagda naglar efter sommarkvällen i 
Sundsvall. Hemmalaget tog ledningen men 
Darijan Bojanic svarade blixtsnabbt med att 
placera in en frispark. Muamer Tankovic pla-
cerade in ledningsmålet i slutet av den första 
halvleken men Sundsvall kvitterade en kvart 
in i den andra. 2-2 såg ut att stå sig, trots 
chanser för båda lagen, innan Nikola Djurdjic 
hittade en inbytt Mats Solheim i djupled med 
endast sekunder kvar att spela. Norrmannen 
frispelade islänningen Kjartansson som med 
öppet mål och med sin sista spark i Bajentrö-
jan innan låneavtalet löpte ut sköt en viktig 
trepoängare till klubben.

23 juli, Hammarby-Elfsborg 5-2 Ny hemma-
match och ny målfest. Gästerna från Borås 
hade sett Imad Khalili göra två mål, en egen 
back ge Bajen ytterligare ett och Muamer 
Tankovic sätta 4-0 innan reduceringen tril-
lade in. I den andra halvleken anades viss 
nerv när även 4-2-reduceringen satt men den 
eventuella spänningen avfärdade Alexander 
Kacaniklic när han satte 5-2 och Hammarbys 
målproduktion började nu bli ett nationellt 
samtalsämne, även utanför Södermalm och 
Bajenland. 

27 juli, AFC Eskilstuna-Hammarby 1-6 Solen 
gassade i årets kanske varmaste match. Många 
tusentals supportrar hade gjort den korta 
resan i solskenet och humöret var på topp. 
Många blev nog lite chockade när hemma-
laget tog ledningen i den tolfte minuten men 
överraskningen hann lägga sig. Några minuter 
senare kvitterade Nikola Djurdjic och innan 
halvtidsvilan ledde Hammarby med 3-1, och 
målkavalkaden fortsatte i den andra halvle-
ken. Slutsiffrorna skrevs 6-1 sedan Djurdjic 
fullbordat ett hattrick och Alexander Kaca-

niklic, Muamer Tankovic och Imad Khalili 
gjort varsitt. Fjärde raka segern och häpnads-
väckande 20 mål framåt på de senaste fyra.

4 augusti, Kalmar FF-Hammarby 2-2 Ytterligare 
en vacker sommardag och en välbesökt resa 
slutade med en av säsongens bittraste poäng-
förluster. Mats Solheim inledde förvisso med 
att näta mot sitt gamla lag men sedan var det 
tufft. Davor Blazevic missbedömde en utrus-
ning och smällde ihop med en framstörtande 
kalmarit med rött kort som följd. Comeback 
för Johan Wiland i kassen (och han räddade 
omedelbart en hård frispark). Muamer Tan-
kovic kontrade in 2-0 men matchen slutade 
ändå oavgjort. En kontroversiell straff tände 
hemmalaget med tio minuter kvar och fem 
minuter senare satt kvitteringen. Hammarby 
vände hem till Stockholm i vredesmod men 
med en enorm revanschlusta.

11 augusti, Hammarby-Helsingborg 2-1 Svaret 
på poängtappet kom omgående, och samti-
digt revansch för vårsäsongens snöpliga förlust 
på Olympia. Alexander Kacaniklic och Mua-
mer Tankovic såg till att Hammarby ledde 
med 2-0 i paus. Gästerna reducerade förvisso 
i slutminuterna men de grönvita var återigen 
vinnare.

17 augusti, Hammarby-Sundsvall 3-0 En av två 
saker som det debatterades kring Hammarby 
i negativ bemärkelse var att man aldrig höll 
nollan. Förvisso producerades mål framåt i re-
kordmängd, men just den där nollan var ändå 
ett litet samtalsämne. Den kom hemma mot 
Sundsvall efter att samma duo som mot Hel-
singborg återigen sett till att skicka laget till 
paus med 2-0 och ett självmål i slutet fastslagit 
siffrorna till 3-0.

21 augusti, IFK Luleå-Hammarby 1-3 Ham-
marbys lottning i kvalet till Svenska Cupens 
gruppspel blev ett på pappret överkomligt 
motstånd, men däremot en lång resa upp till 
Luleå. Väl uppe i norr blev det en klassisk dag 
på jobbet. Nikola Djurdjic gjorde 1-0 och Mu-
amer Tankovic 2-0 innan hemmalaget redu-
cerade. Alexander Kacaniklic stängde sedan 
matchen med sitt 3-1 i den andra halvleken. 
Knappast välspelat, knappast imponerande, 
konstaterade tränarna efteråt. Men en dag på 
jobbet som sagt och gruppspelsplatsen till vå-
ren 2020 var säkrad. 

26 augusti, Falkenberg-Hammarby 0-2 Utöver 
att hålla nollan var det andra samtalsäm-
net att det tagits för få poäng på naturgräs. 
Återigen hölls nollan borta mot Falkenberg 
och återigen tystades ett samtalsämne ner när 
Hammarby vann med 2-0. Ett ganska tidigt 
1-0 från Darijan Bojanic och ett frisparksmål 
från densamme precis innan halvtid säkrade 
en stabil seger i Halland.

1 september, IFK Norrköping-Hammarby 2-0 
Den första förlusten sedan återstarten i juli 
och den sista för säsongen. Men ändå en 
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smärtsam sådan. Hemmalaget avslutade den 
första halvleken på tilläggstid med att peta 
in en boll via stolpen. Den andra avslutades 
med en kontring, även den på tilläggstid, till 
2-0. En situation där många gästande spelare 
var irriterade över ett domslut som föranledde 
kontringen. Vissa mer än andra och Nikola 
Djurdjic tog i så att han drog på sig ett andra 
gult kort och därmed var avstängd mot IFK 
Göteborg i nästa runda.

15 september, Hammarby-IFK Göteborg 6-2 Som 
flera gånger tidigare under 2019 visade Ham-
marbyspelarna att revanschlusta är en bra 
drivkraft och nästkommande lag efter en säm-
re insats fick betala priset för den tidigare. När 
IFK Göteborg kom till Tele2 Arena var det 
inget snack om saken. Vladimir Rodic, som 
hittills under säsongen fått mycket snålt med 
speltid, startade för första gången i allsvenskan 
och det förtroendet tackade han för med att 
smälla in 1-0 innan publiken ens hade hunnit 
hitta sina platser. När 13 minuter var spelade 
hade han även spelat fram Darijan Bojanic 
till 2-0 och Imad Khalili hade satt 3-0. Blå-
vitt kvitterade innan paus men sedan fortsatte 
maskineriet. Richard Magyar, Mads Fenger 
och Muamer Tankovic satte varsitt mål (även 
om gästerna stack emellan med en reducering 
till). Total överkörning av IFK Göteborg och 
en tydlig signal att den fina sommaren skulle 
fortsätta med en minst lika fin höst.

22 september, Hammarby-AIK 2-1 En match 
som på förhand målades upp som en direkt 
fotbollsideologisk kamp. Två lag som låg väl-
digt jämnt i tabellen och slogs om vilka som 
skulle haka på guldracet på riktigt. Med två 
helt olika spelstilar. Där AIK tidigare visat 
att deras låga, passiva och ramstarka defensiv 
stoppat det mer offensivt sprudlande Ham-
marby blev det här ett rejält styrkebesked och 
en tydlig signal att pendeln började svänga. 
Det var inget snack om vilket lag som domi-
nerade matchen och det var inget snack om 
vilken fotbollsideologisk skola som skulle stå 
som segrare. Vladimir Rodic startade på nytt 
och dubblade målproduktionen från matchen 
mot Göteborg. Hans två mål säkrade 2-1-se-
gern och med sex omgångar kvar såg Ham-
marby ut som en reell utmanare i toppen.

25 september, IK Sirius-Hammarby 1-3 Väldigt 
kort efter AIK:s besök i Bajenland var dags 
för bortamatch i Uppsala. Efter en låst första 
halvlek (där ett av glädjeämnena var att Junior 
var tillbaka i startelvan efter sitt långa skade-
uppehåll) öppnade det sig lite i den andra. Ju-
nior fick skifta position i paus och på den lite 
mer ovana kantpositionen kom han fram mer 
offensivt och levererade också ett förlösande 
1-0. Jeppe Andersen styrde in 2-0 kort däref-
ter och Muamer Tankovic satte 3-0 precis när 
bortaklacken skulle börja räkna ner för sista 
kvarten. Hemmalaget kvitterade med ett av 
årets vackraste långskott men det blev ny seger 

för de grönvita som trots en av höstens mindre 
imponerande insatser ändå kunde vända hem 
med en stensäker 3-1-seger.

30 september, Hammarby-Örebro 5-1 Septem-
bers stora spelare Vladimir Rodic var avstängd 
mot Sirius men tillbaka från start mot Örebro. 
Den första starten gav ett mål mot Göteborg, 
den andra två mot AIK och således gav den 
tredje starten också ett hattrick när Örebro 
gästade. Även om matchen inleddes med en 
kalldusch när närkingarna tog ledningen efter 
elva minuters spel verkade det som att varken 
läktare, spelare eller bänk kände någon oro. 
Det här var ju en hemmamatch och då måste 
gästerna göra betydligt fler mål för att kunna 
hämta hem något. Så blev det också, som 
väntat. Utöver Rodics tre mål nätade Nikola 
Djurdjic och Mats Solheim avslutade mål-
skyttet i 5-1-överkörningen. 

6 oktober, Djurgården-Hammarby 1-2 Derbyt 
mot Djurgården kom direkt efter ett lands-
lagsuppehåll så det saknades inte tid att snacka 
upp matchen. Djurgårdens guldryck som slut-
giltig spik i den allsvenska kistan eller Ham-
marbys definitiva intåg i slutspurtens sista tre 
omgångar med en ärlig chans på guldet?

Efter en intensiv men mållös första halvlek ut-
nyttjade Simon Sandberg ett misstag hos de 
blårandiga och slog ett fint inlägg till en Niko-
la Djurdjic i perfekt tajmad löpning. Pannan 
på bollen och 1-0. Tre minuter senare utnytt-
jade Sandberg nästa försvarsmiss och den här 
gången serverade han Alexander Kacaniklic 
och Bajen var i 2-0-ledning. Allt såg ut att gå 
mot en ganska bekväm seger när Jeppe Ander-
sen drog på sig sitt andra gula kort och visa-
des ut. Då återstod en dryg halvtimme. Efter 
halva den tiden reducerade Djurgården och 
sista kvarten var ett bombardemang av mer el-
ler mindre chansartade långbollar och inlägg 
mot det grönvita straffområdet. Det värjdes 
och en ny seger mot Djurgården stod klar.

20 oktober, Hammarby-Malmö FF 2-0 Ny stor-
match. Nytt toppmöte och ett nytt enormt 
styrkebesked. Alexander Kacaniklic satte 
1-0 efter en kvart och i en av matchens sista 
minuter kom 2-0 från Richard Magyar efter 
inläggsfrispark från Darijan Bojanic. Just 2-0 
innebar att Hammarby fick målskillnaden 
som krävdes för att passera Malmö i tabellen 
och inta en tillfällig förstaplacering i allsvens-
kan (i en haltande tabell).

27 oktober, Östersund-Hammarby 1-2 Endast 
vinst var aktuellt under besöket i Jämtland 
och även om Hammarby radade upp ramträf-
far letade sig bollen inte in förrän den 50:e 
minuten när Imad Khalili smällde till. Nikola 
Djurdjic utökade men Simon Kroon väckte 
spänningen en aning med fem minuter kvar. 
Bajen höll dock undan och krattade för en di-
rekt avgörande sista allsvensk omgång där tre 
lag slogs om guldet.

2 november, Hammarby-Häcken 4-1 Efter Alex-
ander Kacaniklics ledningsmål i den första 
halvleken, samtidigt som resultat på andra 
arenor gav Hammarby guldet i egna hän-
der – förutsatt att man tryckte på gasen och 
spottade in några mål till. Istället kvitterade 
Häcken samtidigt som övriga resultat började 
gå emot i Örebro och Norrköping där Malmö 
FF och Djurgården spelade. Något antiklimax 
blev det ändå inte utan Hammarby visade sig 
karaktäristiskt för 2019 och körde på. Nikola 
Djurdjic och ett självmål gav en 3-1-ledning 
innan trotjänaren Mats Solheim, i den 95:e 
minuten, fick avsluta sin karriär i Hammarby 
med att sätta 4-1. En ny storseger mot eta-
blerat motstånd. En seger som räckte till en 
tredjeplats i tabellen, en poäng efter segrande 
Djurgården och på samma poäng som tvåan 
Malmö FF. För första gången på över ett de-
cennium var klubben tillbaka ute i Europa-
spelet.

Vladimir Rodic gör 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan  
Hammarby och AIK den 22 september 2019. 

Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån
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Inte en enda gång sedan millennieskif-
tet har en klubb som landat på över 20 
poäng i tabellen degraderats från Da-
mallsvenskan. Hammarby blev den för-
sta som på 24 poäng halkade ur topp-
serien och blickade därmed inför 2019 
mot en säsong i Elitettan.

Degraderingen medförde stora förändringar 
bland både spelare och ledare. Tongivande 
spelare som Emma Holmgren, Julia Zigotti 
Olme, Sejde Abrahamsson och Alexandra 
Lindberg såg sig om efter nya klubbadresser 
i Damallsvenskan. Bajenikonen Olga Ekblom 
lade skorna på hyllan, men skrev senare un-
der 2019 på för damallsvenska Piteå. Bara åtta 
spelare från den damallsvenska truppen stan-
nade inför den stundande säsongen i Elitet-
tan vilket innebar en stor utmaning för Isak 
Dahlin som fick fortsatt förtroende som hu-
vudtränare, efter att ha tagit över laget efter 
Ann-Helén Grahm i juni 2018.

Nytt blod i ledarstaben
Ledarsidan stöttades upp med den tidigare 
Bajenmålvakten Sofia Lundgren – med SM-
guld, Svenska cupen-segrar, Champions Lea-
gue-titlar, VM-silver och EM- och VM-brons 
i bagaget – i rollen som målvaktstränare. John 

Fransson rekryterades som lagledare och det 
medicinska teamet förstärktes av sjukgym-
nasten Mikaela Johansson och naprapaten 
Ludvig Axelsson. Jackie Bachteler fortsatte 
som assisterande tränare men lämnade laget 
under sommaren 2019. Ludvig Axelsson, som 
tidigare jobbat tillsammans med Isak Dahlin 
på akademisidan, fick då axla rollen som as-
sisterande tränare.

Nyförvärvet visade upp sig direkt
Trots femton nya spelare i truppen och för-
ändringar i ledarstaben var siktet starkt in-
ställt på att ta sig tillbaka till Damallsvenskan. 
Försäsongen startade på ett bra sätt och laget 
vann årets första träningsmatch mot HJK 
under Bajenkryssningen till Helsingfors. Ny-
förvärvet från IFK Norrköping, Emilia Lars-
son, presenterade sig direkt och gjorde två mål 
i matchen som slutade 1-3. Bajenkaptenen 
Emma Jansson, en av de åtta spelare som valde 
att stanna kvar i klubben, målade även hon.

Försäsongen fortsatte med blandade resul-
tat. Men efter en tung cupförlust mot AIK 
på hemmaplan i februari steppade laget upp. 
Bortsett från förlusten mot de då regerande 
svenska mästarna Piteå, som innebar slutet på 
Svenska cupen-resan, regnade segrarna över 

laget. Inte förrän i bortamötet mot Lidköping 
i maj kom första förlusten. Detta efter ett sent 
mål av hemmalaget i 83:e minuten.

Stabila i toppstriden
Säsongen fortskred i rask takt mot Damall-
svenskan 2020. Hammarby visade sig bli ex-
tremt starka på hemmaplan och tog 32 av 39 
möjliga poäng på Kanalplan. 

Hammarby var högst involverad i toppstriden 
tillsammans med Umeå IK, AIK och Uppsa-
la. Inför sommaruppehållet låg laget på tredje 
plats i tabellen. Tyvärr var det också där man 
slutade efter förlusten i den helt avgörande 
matchen mot Uppsala sista helgen i oktober. 
Ett kryss hade räckt för att knipa andraplatsen 
efter seriesegrarna Umeå och därmed också 
biljetten till Damallsvenskan. Det började bra. 
Snyggt framspelad av Jonna Ståhl, som äntli-
gen var tillbaka i spel efter en rad skador under 
säsongen, gav Emma Jansson Bajen ledningen 
i 25:e minuten till publikens stora glädje. Men 
glädjen blev kortvarig. Uppsala kom tillbaka 
och lyckades vända matchen till 1-3.

Redan helgen innan, i bortamötet mot BP på 
Grimsta, hade man avancemanget i egna hän-
der. Men laget stod inte pall för trycket och 

Damlaget
Snöplig avslutning på säsongen då publiken skapade fest 

Emma Jansson jublar tillsammans med Astrid Larsson efter sitt 2-1 mål under  
fotbollsmatchen i Elitettan mellan Hammarby och AIK den 12 oktober 2019. 

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån
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fick nöja sig med en poäng. Tre poäng och sa-
ken hade varit klar. Istället blev drömmen om 
Damallsvenskan 2020 fortsatt bara en dröm.

Bajen i landslag
Men en snöplig avslutning till trots finns 
mycket positivt att ta med sig från säsongen 
2019. Bara faktumet i sig att spela sig till en 
tredje plats i Sveriges näst bästa serie med ett i 
stort sett helt nytt lag får anses som en bedrift 
– både av spelare och ledare.

En rad spelare har också, tack vare sina pre-
stationer i Bajen under säsongen som gått, 
tagits ut för spel i landslag. Felicia Saving och 
Hanna Lundkvist har varit två givna kort i 
F18-landslaget under året. Även Filippa Gra-
neld har fått chansen att visa upp sig i den 
gula landslagströjan. I U23-landslaget har 
både Lotta Ökvist, som köptes av Manchester 
United efter sommaren, Emma Westin, som 
anslöt till Bajen under sommaren mellan ter-
minerna på University of California Berkeley 
där hon spelar collegefotboll, och Emma Jans-
son varit uttagna. Emma Jansson valde dock 
att tacka nej till landslagsspel på grund av 
matcherna i Elitettan.

Korsbandsskada stoppar inte trotjänare
Andra glädjeämnen under året var trotjänarna 
Cathrine Dahlströms och Helén Ekes come-
backer efter en lång tid av korsbandsfrånvaro. 
Både gjorde sina första minuter efter skadan i 
Svenska cupen-matchen mot Tyresö i augusti. 
I matchen mot Kvarnsveden på hemmaplan 
kort efter comebacken gjorde ”Cattis” ett av-
görande inhopp och fixade en poäng efter mål 
på tilläggstid. Både två var givna i startelvan 
under hösten.

Explosionen på läktarna
Men frågan är om inte den främsta höjdpunk-

ten under säsongen 2019 skedde vid sidan av 
planen – på läktarna. Förväntningarna på 
laget under året har varit större än på länge 
och med dem kom också publiken. I pre-
miären mot BP i hjärtat av söder hittade över 
700 personer till Kanalplan. Efter det ökade 
publiksiffran match efter match. På mors 
dags-matchen mot Sundsvall i maj skrevs pu-
bliksiffran till över 1 200 personer. Först efter 
sommaren kom den verkliga vändningen – 
läktarna fylldes av grönvita Bajenfans, dånet 
från trummorna lät matcherna igenom och 
spelarna fick egna ramsor. I sista matchen mot 

Uppsala satt lappen på luckan. Över 3 100 
fans hade då hittat till Kanalplan.

Målet: Damallsvenskan
Säsongen 2019 blev inte säsongen Bajen tog 
klivet tillbaka till Damallsvenskan. Men läk-
tarkulturen som skapades på Kanalplan under 
året gör att klubben fortsatt vill satsa framåt, 
uppåt. Siktet är fortsatt skarpt inställt på ett 
avancemang.

Jonna Andersson
Målvakt i Hammarby A-lagstrupp

Inför säsongen 2018-19 så skedde många förändringar på 
herrsidan inom futsalen. Högsta serierna SFL  (Svenska 
Futsalligan) Norra och Södra slogs ihop till en rak serie be-
stående av 14 lag. SFL-verksamheten gick in i SEF (Svensk 
Elitfotboll) och skrev ett tv-rättighetsavtal med Discovery, 
vilket gjorde att 10 matcher i SFL direktsändes på Euro-
sport. Hammarby var ett av seriens 14 lag och sportsligt 
blev säsongen en succé. Laget slutade tvåa i serien och 
erövrade SM-silver.

Säsongen 2019-20 har startat på samma sätt som den förra avsluta-
des, det vill säga mycket bra. Laget deltog i en inofficiell VM-tur-
nering i Kina och det slutade med guld. Seriespelet började väldigt 
bra och vid årsskiftet 2019/20 så ledde Hammarby serien. Futsal 
fortsätter att vara Sveriges snabbast växande sport, vilket bland an-

nat gjort att Discovery ökat antal direktsända matcher i Eurosport 
till 25 stycken. 

Damlaget ingår i Regionala Futsalligan (RFL) Södra Svealand. Inför 
vintern 2018-19 så startades för första gången ett seriespel för damer i 
futsal. Totalt var det sex serier runt om i landet, Hammarby represen-
terades av flickakademins F19-lag i RFL Södra Svealand och slutade 
på femte plats. Säsongen 2019-20 består klubbens lag i RFL av en mix 
från flickakademins F19- och F17-lag.

På ungdomssidan har vi representation i samtliga serier för pojkar och 
flickor 10-16 år. Ungdomslagen spelar fin futsal trots att de inte får 
några träningstider från Stockholms stad.

Peter Kleve
Föreningschef HIF FF

Futsal
Futsal – en sport i utveckling

Hanna Lundkvist gör 2-0 i kamp med Umeås Nikolina Lundin Lundström under  
fotbollsmatchen i Elitettan mellan Hammarby och Umeå den 6 juni 2019. 

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån
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Årsmötet 2019
Motioner, styrelsens förslag och beslut
Motion nr. 1 – 2019.

Ny säsongsinledning

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

Detta har fungerat under fler år med gott resul-
tat. Men efter en dom i EU har förutsättningarna 
förändrats. Spelmarknaden har öppnats och 
stärkt spelarnas ställning liksom agenternas. 

Agenterna är, inte sällan, mer sugna på sina 
egna inkomster än att placera spelarna i en ut-
vecklande miljö vid en bra klubb. Framför allt har 
många unga spelare alltför snabbt flyttas ut från 
Sverige för lättförtjänta pengar med dålig spe-
larutveckling. 

Detta är den ena sidan, den andra sidan är att 
lagen i vår allsvenska kan bli sönderköpta vid 
en bra vårsäsong och därmed får börja om till 
hösten med ett ”nytt” lag. Detta är olyckligt och 
otryggt för våra svenska klubbar. Allt beror på att 
den europiska säsongen är höst-vår, med en öp-
pen spelmarknad under sommaren. 

Vi bör därför börja fundera på om inte en om-
läggning till höst-vår också i Sverige vore önsk-
värt och ge större stabilitet och trygghet för klub-
barna. Och vad skönt att avgöra Allsvenskan i 
sommarväder istället för ”vinterväder”. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att 
Hammarby Fotboll initierar en diskussion om att 
ändra säsongen till höst-vår. 

Stockholm 2018-12-01
Jan Aspefjord 

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar Jan för sin motion och att han 
lyfter denna fråga. Att genomföra en förändring 
av spelordningen till höst/vår istället för som nu 
vår/höst är förstås en mycket stor fråga för hela 
Fotbollsverige och en eventuell förändring görs 
av SvFF tillsammans SEF. Styrelsen är precis 
som många berörda elitklubbar tudelade i frå-
gan men med en övervikt att behålla nuvarande 
upplägg. Vi har även stämt av med vår sports-
liga ledning som är övervägande positiv till en 
förändring, främst för det förbättrar våra möjlig-
heter att lyckas internationellt samt av praktiska 
skäl som Jan nämner i sin motion. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås då den 
uppmanar oss att initiera en diskussion om att 
ändra spelschemat till höst/vår. Dock vill styrel-
sen att vi via våra representanter i SEF tar upp 
frågan med övriga klubbar och skaffar oss mer 
kunskap om vad en eventuell förändring skulle 
innebära i praktiken, både för den sportsliga 
verksamheten samt ur ett supporterperspektiv.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.  

Motion nr. 2 – 2019.

Tröjnummer under 30!

Under de senaste åren har flera av Hammarbys 
spelare spelat med höga tröjnummer. Det kan få 
oss traditionalister att haja till och tycka att num-
mer som 90, 77 eller 34 hör hemma i hockeyrin-
ken. Därför föreslås att Hammarby företrädesvis 
ska tilldela så låga nummer som möjligt till sina 
spelare. Ofta används färre än 30 spelare varje 
säsong, därför borde det också att gå att hålla 
numren på tröjorna under 30, för estetiken och 
traditionens skull.

Med hänvisning till det anförda hemställs:

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

● Att Hammarby Fotboll företrädesvis tilldelar 
tröjnummer under 30.

Ragnar Wernstedt

 

Styrelsens yttrande:
Styrelsen sympatiserar med motionsställaren, vi 
är alla fotbollssupportrar i grunden med starka 
minnen av klassiska tröjnummer i Hammarby, 
som Hasse Eskilsson i nr 2 och Kennedy i nr 10. 
Trots detta yrkar styrelsen på att motionen av-
slås, med motiveringen att detta är en fråga för 
den sportsliga ledningen. Det kan finnas många 
orsaker till att spelare får eller väljer sina tröj-
nummer och vi anser inte att det gynnar Ham-
marbys sportsliga verksamhet att på detaljnivå 
sätta begränsningar i den dagliga verksamhe-
ten. Däremot är den sportsliga ledningen genom 
denna motion nu informerad om den stora vikt 
många supportrar fäster vid tröjnummerskalan.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen  

 

 

Motion nr. 3 – 2019.

Spela aldrig tillbaka bollen till mot-
ståndarna efter att bollen spelats ut. 

En av Allsvenskans stora utmaningar idag är 
de ständiga avbrotten under matcherna med 
ständigt sänkande av matchtempot av lag som 
för stunden gynnas av det. Det kan exempel-
vis handla om målvakter som önskar att hans 
lag ska få samla sig i trettionde minuten efter 
en svag start och då simulerar en skada. Ju 
närmare slutsignalen desto fler skador verkar 
uppstå över hela plan, och alltid hos laget som 
leder. Fotbollsförbundet har förvisso sagt att 
det är domarna som avgör om en skada anses 
så allvarlig att det ska blåsas av, men spelarna 
envisas fortfarande med att spela ut bollen och 
förväntar sig att få den tillbaka. Det är dags för 
oss själva att göra vad vi kan för att förbättra 
kvalitén i Allsvenskan och minska möjligheterna 
till spelsabotage. 

Jag föreslår därför att Hammarby aldrig ska 
spela tillbaka bollen till motståndarna efter att 
dessa spelat ut bollen till inkast eller inspark. 
Dessutom ska Hammarby själva inte spela ut 
bollen vid skada, om vi inte accepterar att vi då 
förlorar bollen. 

Detta är såklart ett litet steg men skulle vara en 
tydlig signal från oss medlemmar/publik att vi är 
trötta på spelsabotage och att spelare, klubbar 
och förbund måste skärpa sig nu. Tydliggör det 
också innan säsongen, då vet motståndarna var 
de har oss och då vet de priset av att slå ut bol-
len, de förlorar den. 

Carl Artin

Styrelsens yttrande:
Styrelsen sympatiserar med motionsställaren, 
fair play är en viktig del i Bajenmodellen och nå-
got som vi förväntar oss av både våra egna spe-
lare och av våra motståndare. Med detta sagt 
yrkar vi dock på att motionen avslås, med mo-
tiveringen att motionen adresserar en liten del 
i en större och mycket komplex fråga där, som 
kan få stora konsekvenser och behöver utredas. 
Det är många delar som ska vägas in i denna 
fråga. Styrelsen föreslår istället att vi ger HFAB:s 
sportsliga ledning att utreda och återkomma 
med förslag på hur vi skall agera i fair play-frå-
gan på planen och vid sidan om.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen  
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Darijan Bojanic under fotbollsmatchen i Allsvenskan  
mellan AIK och Hammarby den 2 juni 2019. 

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån
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Publikstatistik och utmärkelser
Återigen kan vi notera ett mycket starkt 
publikår för Hammarbyfotbollen, både när 
det gäller herrlaget i Allsvenskan och da-
merna i Elitettan. Att herrlagets publik-
siffror ligger i topp är något vi vant oss 
vid och denna gång blev marginalen till 
tvåan rejäl – Hammarbys snitt på 24 232 
var över 5 000 bättre än tvåan AIK:s och 
en ökning med ca 500 jämfört med före-
gående år. Publiksnittet hade dessutom 
kunnat vara ännu bättre om inte polis-
myndighetens ”villkorstrappa” medfört 
vissa neddragningar i publikkapaciteten 
mot slutet av året. Två gånger var över 
30 000 på plats och endast två gånger 
kom under 20 000. Bästa publikmat-
cherna var hemmapremiären mot Kalmar 
(31 337) och avslutningen mot Häcken 
(31 037). ”Bottennappen” var 19 422 
mot AFC Eskilstuna och 18 475 mot Fal-
kenberg. I övrigt höll sig publiksiffrorna 
alltså i spannet mellan 20 000-30 000. 

Allsvenskans sammantagna publiksnitt ökade 
med ca 700 till 9 167. Hammarbys marginal 
till Allsvenskans snitt var åter över 15 000 åskå-
dare. Det här gör att det kanske på sätt och vis 
är intressantare att jämföra hur Hammarby står 
sig i ett europeiskt perspektiv. Vårt snitt 2019 
skulle placera oss som klubb nr 89 i en europe-
isk publikliga. Och i några av de stora fotbolls-
ländernas inhemska publikligor skulle vi pla-
cera oss högt upp. Vårt publikunderlag räcker 
till åttondeplaceringar i Italien, Frankrike och 
Spanien. Stora klubbar som Real Sociedad, Es-
panyol, Sampdoria och Bordeaux är faktiskt 
efter Hammarby i publikhänseende.

I Elitettan var Hammarby det överlägset bästa 
publiklaget och hade bara ett lag över sig om 
vi även räknar in Damallsvenskan i en dam-
publikliga. Snittet i Elitettan var 346 åskådare, 
Hammarby landade på 1 355 sedan man haft 
en rejäl publiktillströmning under andra halv-
an av säsongen. De publika topparna var avslut-
ningen mot Uppsala (3 100) och ytterligare tre 
matcher med över 2 000 åskådare under hösten 
(AIK 2 432, Assi 2 294, Morön 2 111). Åtta 
av de 13 matcherna drog över 1 000 åskåda-
re. Och jämförelsen med Damallsvenskan är 
smickrande för Hammarby. Där blev publik-
snittet 858, bäst var Rosengård med 1 467.

Moa och Adrian fick Klas Ruthmans Pris
Klas Ruthman är en stolt sponsor som årligen 
delar ut ett pris till spelare inom Hammarbys 
ungdomsfotboll. Priset har delats ut sedan 2009 
och när 2019 års prisutdelning skedde den 15 
september (i samband med matchen mot IFK 
Göteborg) så var det alltså elfte gången. Priset 

ges till en pojke och en flicka som under säsong-
en visat upp gott kamratskap, lojalitet samt haft 
en hög träningsnärvaro och denna gång var det 
Moa Ekmyr Garpenbäck och Adrian Lutz som 
tilldelades utmärkelsen. Om Moa sa speakern 
på matchen följande:
Hon är en hjälpsam och ödmjuk spelare med posi-
tiv attityd. Hon har stor träningsnärvaro och job-
bar alltid hårt för sin utveckling. Hon är ett stort 
föredöme för unga spelare idag.
Och motiveringen till Adrians pris lät så här:
Han är mycket lojal och värnar stort om sina 
medspelare. Han har en hög träningsnärvaro som 
bidrar till hans fotbollsutveckling. Han är ett stort 
föredöme för unga spelare idag.

Ovve Anderssons Ledarpris till  
Veronica Lundberg
Ovve Anderssons Ledarpris instiftades 2013 
och delas varje år ut till en ledare inom Ham-
marby Fotboll. 2019 tilldelades Veronica Lund-
berg priset, och det skedde den 20 oktober vid 
matchen mot Malmö FF. Motiveringen löd:
Veronica Lundberg har varit verksam som le-
dare i klubben under nio år. Hon har både i 
med- och motgång visat ett stort engagemang 
där spelarna alltid står i centrum. Hon visar 
alltid visat upp ett fint ledarskap och är en stor 
eldsjäl inom ungdomsfotbollen i Hammarby.

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 2012-2014 erhöll medalj med 
orden ingraverade vid ”Stora fotbollskalaset” 
den 21 september på Hammarbyhöjdens IP. 
Sammantaget handlade det om ungefär tusen 
medaljer.

När det gäller spelare födda från 2011 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. 2019 handlade det om samman-
lagt 123 pokaler, en ökning från föregående år 
då 118 pokaler delades ut. En ny kategori detta 
år var ett värdegrundspris inom gåfotbollen. 
Denna gång delades pokalerna ut i halvtids-
pausen när Hammarby mötte Örebro SK den 
30 september. A-lagsspelarna Imad Khalili och 
Ellen Gibson fick pokaler av en ledare i sitt lag 
liksom 121 andra Hammarbyspelare.

 
Övriga utmärkelser
Hammarby prisades vid galan ”Allsvenskans 
Stora Pris”. Nikola Djurdjic tilldelades ut-

märkelsen ”Årets anfallare” och klubbens eve-
nemangsansvarige Göran Rickmer fick Fot-
bollskanalens pris till Årets röst, ett pris som 
tilldelas den spelare eller ledare i Allsvenskan 
som gjort avtryck inom fotboll i media under 
den allsvenska säsongen, och som vågat att stå 
för sina åsikter. 

Spelarföreningen, det vill säga spelarna själva, 
röstade fram Muamer Tankovic till Årets bästa 
spelare i serien.

När det gäller Hammarbys egna utmärkelser 
så utsågs ”Årets spelare” genom omröstning på 
hemsidan. Vinnare blev Emma Jansson från 
damlaget (37 rösterna av rösterna) och Darijan 
Bojanic (35 procent) i herrlaget. 

Det röstades även om årets mål på dam- och 
herrsidan. Där vann Emilia Larsson med ett 
konstnummer hemma mot Lidköping (57 pro-
cent av rösterna) och Vladimir Rodic vars 1-0 
mot AIK attraherade 45 procent av de röstande.

Publikligan Allsvenskan

Hammarby .......................... 24 232
AIK ...................................... 18 969
Malmö FF ........................... 16 566
Djurgårdens IF ................... 15 958
IFK Göteborg ...................... 12 837
IFK Norrköping ...................... 8 476
Helsingborgs IF  ....................8 344
IF Elfsborg .............................5 823
Örebro SK ..............................5 783
Kalmar FF ..............................5 307
Östersunds FK ......................4 808
GIF Sundsvall ........................4 620
IK Sirius .................................4 288
Falkenbergs FF .....................3 732
BK Häcken ............................3 631
AFC Eskilstuna ...................... 3 276

Publikligan Elitettan
Hammarby .............................1 355
BP .............................................452
Umeå IK ....................................433
AIK ............................................ 347
Mallbackens IF Sunne ............. 321
IK Uppsala ................................ 311
Kvarnsvedens IK ...................... 287
Morön BK .................................283
IFK Kalmar ...............................267
Lidköpings FK .......................... 201
Assi IF .......................................200
Asarums IF ...............................190
Borgeby FK ............................... 111
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Hammarbys A-lag herrar (antal seriematcher inom parentes) 

Målvakter: Davor Blazevic (13), Gianluca Curci (12), Johan 
Wiland (7). 

Backar: Simon Sandberg (28), Mats Solheim (27), Dennis 
Widgren (25), Mads Fenger (23), David Fällman (18), Richard 
Magyar (14), Odilon Kossounou (9), Jean Carlos de Brito (3), 
Marcus Degerlund (1).

Mittfältare: Darijan Bojanic (29) Jeppe Andersen (26), Alexander 
Kacaniklic (25), Vladimir Rodic (21), Tim Söderström (18), Serge-
Junior Martinsson Ngouali (8), Leo Bengtsson (6), Aimar Sher (1).

Anfallare: Muamer Tanković (28), Nikola Djurdjic (27), Imad 
Khalili (23), Vidar Örn Kjartansson (15), Aron Jóhannsson (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 2019: Benny 
Lekström fick ej förlängt kontrakt, Neto Borges såldes till belgiska 
Genk, Bjørn Paulsen såldes till tyska FC Ingolstadt, Jiloan 
Hamad gick till sydkoreanska klubben Incheon United, Kennedy 
Bakrircioglu avslutade sin karriär i och med avslutningsmatchen 
2018, Dusan Jajic gick till IF Brommapojkarna, Rebin Asaad gick 
till Varberg, Sander Svendsen lånades ut till norska Odd och 
skrev sedan kontrakt med danska Odense under sommarens 
transferfönster.  

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen 
kontrakterades de nya spelarna Gianluca Curci (tidigare AFC 
Eskilstuna), Dennis Widgren (från Östersunds FK), Odilon 
Kossounou (från ASEC Abidjan), Jean Carlos de Brito (från 
brasilianska Tubarao), Darijan Bojanic (från Helsingborgs IF), 
Alexander Kacaniklic (från Nantes FC) och Vidar Örn Kjartansson 
(på lån från Rostov). Även brasilianska Zé Vitor värvades inför 
säsongen från Tubarao, han lånades dock omedelbart ut till 
samarbetskubben IK Frej. Odilon Kossounou hann spela nio 
allsvenska matcher för Hammarby innan han såldes till belgiska 
Club Brugge.

Under sommarens öppna transferfönster anslöt Aron Jóhannsson 
från Werder Bremen och Richard Magyar från Greuther Fürth. 
Klubben skrev också kontrakt med Örgrytespelaren Gustav 
Ludwigsson, som dock började gälla först efter säsong.

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 Rubin
Medicinsk massageterapeut: Andreas Gavelius
Scoutingansvarig: Mikael Hjelmberg
Fystränare: Janne Mian, Jimmy Lidberg
Team manager: Mathias Eriksson

Fakta och statistik 

Intern skytteliga
Allsvenskan

Muamer Tankovic 14 
Nikola Djurdjic 13 
Alexander Kacaniklic 10 
Imad Khalili 8 
Vidar Örn Kjartansson 7 
Vladimir Rodic 6 
Darijan Bojanic 4 
Mats Solheim 3 
Jeppe Andersen 2 
Richard Magyar 2 
Mads Fenger 1 
Junior 1 
David Fällman 1.

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

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån
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A-laget resultat
Matcher i Allsvenskan
1 april (Borås Arena)
IF Elfsborg-Hammarby IF 1–1 (1–1) 
0–1 Muamer Tankovic (17), 1–1 Fredrik Holst 
(42). Publik: 8 737

7 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-Kalmar FF 1–1 (0–1) 
0–1 Nils Fröling (32), 1–1 Nikola Djurdjic (67).
Publik: 31 337

15 april (Olympia)
Helsingborgs IF-Hammarby IF 2–1 (1–1) 
1-0 Mohammed Abubakari (14), 1–1 Vidar 
Örn Kjartansson (19), 2–1 självmål (81)
Publik: 10 156

21 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF-AFC Eskilstuna 3–1 (2–0) 
1–0 Imad Khalili (18), 2–0 Vidar Örn 
Kjartansson (31), 3–0 Imad Khalili (63), 3–1 
Ivan Bobko (82). Publik: 19 445

24 april (Malmö stadion)
Malmö FF–Hammarby IF 4–1 (0-1) 
0–1 Muamer Tankovic (12), 1–1 Arnor 
Traustasson (52), 2–1 Marcus Antonsson 
(60), 3–1 Sören Rieks (70), 4–1 Markus 
Rosenberg (82) Publik: 16 065

28 april (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Djurgårdens IF 2–1 (2–1) 
1–0 Nikola Djurdjic (19), 1–1 Mohammed 
Buya Tyray (29), 2–1 Vidar Örn Kjartansson.
Publik: 27 554

5 maj (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby IF 2–3 (0–1) 
0–1 David Fällman (43), 0–2 Nikola Djurdjic, 
0–3 Imad Khalili (76), 1–3 Viktor Prodell (81), 
2–3 Filip Rogic (90+2) Publik: 12 352

10 maj (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–IK Sirius 2–0 (2–0)
1–0 Muamer Tankovic (30), 2–0 Muamer 
Tankovic (38) Publik: 21 905

14 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Östersunds FK 4–0 (3–0) 
1–0 Jeppe Andersen (3), 2–0 Vidar Örn 
Kjartansson (12), 3–0 Nikola Djurdjic (29), 
4–0 Muamer Tankovic (59). Publik: 20 247

20 maj (Gamla Ullevi)
IFK Göteborg–Hammarby IF 0–0  
Publik: 14 136

27 maj (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–IFK Norrköping 2–2 (1–2) 
1–0 Vidar Örn Kjartansson (2), 1–1 
Christoffer Nyman (16), 1–2 Jordan Larsson 
(33), 2–2 Muamer Tankovic (72).  
Publik: 22 654

2 juni (Friends Arena)
AIK-Hammarby IF 2–0 (2–0) 
1–0 Sebastian Larsson (17), 2–0 Sebastian 
Larsson (19) Publik: 32 861

1 juli (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 2–0 (1–0). 
1–0 Nasiru Mohammed (42), 2–0 Alexander 
Jeremejeff  (81). Publik: 4 897

7 juli (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Falkenbergs FF 6–2 (3–0) 
1–0 Alexander Kacaniklic (8), 2–0 Vidar Örn 
Kjartansson (13), 3–0 Nikola Djurdjic (18), 
4–0 Alexander Kacaniklic (56), 5–0 Alexander 
Kacaniklic (57), 6–0 Nikola Djurdjic (18), 6–1 
Tibor Brink Joza (78), 6–2 Robin Östlund (88).
Publik: 18 475

15 juli (NP3 Arena)
GIF Sundsvall-Hammarby 2–3 (1–2)
0–1 Darijan Bojanic (30), 1–1 Carlos Moros 
Gracia (33), 1–2 Muamer Tankovic (41), 
2–2 Tobias Eriksson (59), 2–3 Vidar Örn 
Kjartansson (90+2) Publik: 6 020

22 juli (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–IF Elfsborg 5–2 (4–1) 
1–0 Imad Khalili (18), 2–0 självmål (28), 3–0 
Imad Khalili (31), 4–0 Muamer Tankovic (39), 
4–1 Per Frick (45+1), 4–2 Jesper Karlsson 
(47), 5–2 Alexander Kacaniklic (63).
Publik: 21 161

27 juli (Tunavallen)
AFC Eskilstuna-Hammarby 1–6 (1–3)
1–0 Dzenis Kozica (12), 1–1 Nikola Djurdjic 
(18), 1–2 Alexander Kacaniklic (23), 1–3 
Nikola Djurdjic (33), 1–4 Imad Khalili (50), 
1–5 Muamer Tankovic (54), 1–6 Nikola 
Djurdjic (67). Publik: 7 037

4 augusti (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF–Hammarby IF 2–2 (0–1) 
0–1 Mats Solheim (41), 0–2 Muamer 
Tankovic (39), 1–2 Nils Fröling (79), 2–2 
Henrik Löfkvist (84). Publik: 9 116

11 augusti (Nya Söderstadion/Tele2Arena)
Hammarby IF–Helsingborgs IF 2–1 (2–0)
1–0 Alexander Kacaniklic (22), 2–0 Muamer 
Tankovic (38), 2–1 Alexander Farnerud (83).
Publik: 22 137

17 augusti (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–GIF Sundsvall 3–0 (2–0) 
1–0 Alexander Kacaniklic (15), 2–0 Muamer 
Tankovic (35), 3–0 Richard Magyar (84).
Publik: 21 337

26 augusti (Falcon Alkoholfri Arena)
Falkenbergs FF–Hammarby IF 0–2 (0–2) 
0–1 Darijan Bojanic (11), 0–2 Darijan Bojanic 
(45+1). Publik: 4 328

1 september (Östgötaporten)
IFK Norrköping–Hammarby IF 2–0 (1–0) 
1–0 Filip Dagerstål (45+3), 2–0 Sead 
Haksabanovic (90+5) Publik: 13 125

15 september (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–IFK Göteborg 6–2 (3–1) 
1–0 Vladimir Rodic (2), 2–0 Darijan Bojanic 
(7), 3–0 Imad Khalili (13), 3–1 Giorgi 
Kharaishvili (19), 4–1 Richard Magyar (55), 
4–2 Giorgi Kharaishvili (57), 5–2 Mads 
Fenger (61), 6–2 Muamer Tankovic (85).
Publik: 26 552

22 september (Tele2 Arena/Nya 
Söderstadion)
Hammarby IF–AIK 2–1 (1–0) 
1–0 Vladimir Rodic (30), 2–0 Vladimir Rodic 
(56), 2–1 Karol Mets (68). Publik: 27 329

25 september (Studenternas)
IK Sirius–Hammarby 1–3 (0–0)
0–1 Junior (53), 0–2 Jeppe Andersen (18), 
0–3 Muamer Tankovic (74), 1–3 Elias 
Andersson (85). Publik: 6 035
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30 september (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Örebro SK 5–1 (1–1) 
0–1 Viktor Prodell (11), 1–1 Vladimir Rodic 
(39), 2–1 Nikola Djurdjic (58), 3–1 Vladimir 
Rodic (63), 4–1 Vladimir Rodic (81), 5–1 Mats 
Solheim (90+4).
Publik: 23 194

6 oktober (Tele2 Arena)
Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–2 (0–0) 
0–1 Nikola Djurdjic (53), 0–2 Alexander 
Kacaniklic (56), 1–2 Mohammed Buya Turay 
(74), Publik: 25 053

20 oktober (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Malmö FF 2–0 (1–0) 
1–0 Alexander Kacaniklic (15), 2–0 Richard 
Magyar (88) Publik: 29 117

27 oktober (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK–Hammarby IF 1–2 (0–0) 
0–1 Imad Khalili (50), 0–2 Nikola Djurdjic 
(72), 1–2 Simon Kroon (84). Publik: 6 395
 

2 november (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–BK Häcken 4–1 (1–0) 
1–0 Alexander Kacaniklic (35), 1–1 Gustaf 
Nilsson (51), 2–1 Nikola Djurdjic (66), 3–1 
självmål (70), 4–1 Mats Solheim (90+5).
Publik: 31 037

Matcher i Svenska cupen
(grupspel gällande Svenska cupen 2018-19)

18 februari (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Varbergs BoIS FC 3–0 (1–0) 
1–0 Nikola Djurdjic (7), 2–0 Sander Svendsen 
(57), 3–0 Mats Solheim (90+4). Publik: 11 140

24 februari  
Eskilsminne IF-Hammarby 1–1 (1–1) 
1–0 Filip Egger (21), 1–1 Imad Khalili (37).
Publik: 1 541

4 mars (Tele2 Arena/Nya Söderstadion)
Hammarby IF–Dalkurd FF 3–1 (2–1) 
0–1 Robin Tranberg (6), 1–1 Jeppe Andersen 
(30), 2–1 Mads Fenger (37), 3–1 Mads Fenger 
(86). Publik: 11 470

Hammarby vann gruppen och var därmed 
kvalificerat till kvartsfinal. I de lottades man 
att möta Djurgården på bortaplan.

10 mars Kvartsfinal Tele2 Arena
Djurgårdens IF–Hammarby IF 0-0.  
4-2 efter straffsparksläggning.
Publik: 20 750

(Svenska cupen 2019-20 omgång 2)

21 augusti (Nyabvallen)
IFK Luleå-Hammarby 1–3 (1–2) 
0–1 Nikola Djurdjic (9), 0–2 Muamer Tankovic 
(12), 1–2 William Olausson (29), 1–3 Alexander 
Kacaniklic (68).

Hammarbys damlag (antal seriematcher inom parentes)

Målvakter: Britt Elsert Gynning (22), Jonna Andersson (4).

Backar: Ellen Gibson (25), Fanny Johansson (23), Julia Ekholm 
(21), Lotta Ökvist (18), Elin Bergkvist (16), Helén Eke (8), Cathrine 
Dahlström (8), 

Mittfältare: Hanna Lundqvist (26), Felicia Saving (25), Astrid 
Larsson (20), Filippa Graneld (19), Lawlaw Nazeri (11), Jonna 
Ståhl (8), Ellinor Johansson (7), Merlinda Shabanaj (4), Emma 
Westin (2), Klara Folkesson (1), Mikaela Waldman (1).

Anfallare: Emma Jansson (25), Emilia Larsson (25), Alma Nygren 
(21), Louise Lillbäck (9), Alexis Pelafas 5.

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 
Assisterande tränare: Jackie Bachteler till juni 2019
Assisterande tränare: Ludvig Axelsson från aug 2019
MV tränare: Sofia Lundgren
Lagledare: John Fransson
Material: Kars Almström
Läkare: Anna Marinko och Frida Sundh

Intern skytteliga
Elitettan

Emma Jansson 16 
Emilia Larsson 12, 
Astrid Larsson 9 
Hanna Lundkvist 4 
Louise Lillbäck 4 
Filippa Graneld 3 
Fanny Johansson 2 
Jonna Ståhl 2 
Lotta Ökvist 2 
Cathrine Dahlström 1 
Felicia Saving 1 
Julia Ekholm 1 
Lawlaw Nazeri 1.

Hammarbys A-lag (dam)    

Emma Jansson jublar efter fotbollsmatchen i Elitettan mellan  
Hammarby och AIK den 12 oktober 2019. 

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån
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Damernas A-lag  
resultat
Matcher i Allsvenskan
13 april (Hammarby IP)
Hammarby IF–BP 4–0 (2–0) 
1–0 Astrid Larsson (27), 2–0 Emilia Larsson 
(44), 3–0 Klara Folkesson (55), 4–0 Astrid 
Larsson (59). 
Publik: 776

22 april (Skytteholm)
AIK–Hammarby IF 1–1 (0–1) 
0–1 Astrid Larsson (14), 1–1 Elsa Törnblom (79).
Publik: 1 066

27 april (Lötens IP)
IK Uppsala Fotboll–Hammarby IF 1–2 (1–2) 
0–1 Emma Jansson (9), 1–1 Cassandra Ko-
rhonen (20), 1–2 Astrid Larsson (41)
Publik: 301

4 maj (Hammarby IP)
Hammarby IF–Mallbackens IF 1–0 (0–0) 
1–0 Jonna Ståhl (63).
Publik: 487

12 maj (Billerud Korsnäs Arena)
Assi IF–Hammarby IF 1–3 (0–3) 
0–1 Emma Jansson (2), 0–2 Emma Jansson 
(12), 0–3 Emma Jansson (20), 1–3 Fanni 
Pietikäinen (57)
Publik: 73

19 maj (Hammarby IP)
Hammarby IF–Borgeby FK 4–2 (1–0) 
1–0 Lawlaw Nazeri (20), 1–1 Matilda Holm-
berg (48), 2–1 Emilia Larsson (72), 3–1 
Felicia Saving (81), 3–2 Julia Welin (84), 4–2 
Louise Lillbäck (89).
Publik: 575

26 maj (Hammarby IP)
Hammarby IF–Sundsvalls DFF 5–0 (1–0) 
1–0 Fanny Johansson (16), 2–0 Emilia Lars-
son (50), 3–0 Emilia Larsson (57), 4–0 Emma 
Jansson (58), 5–0 Filippa Graneld (83).
Publik: 1 255

29 maj (Framnäs IP)
Lidköpings FK–Hammarby IF 1–0 (0–0) 
1–0 Ebba Handfast (83).
Publik: 207

2 juni (Hammarby IP)
Hammarby IF–IFK Kalmar 4–0 (3–0) 
1–0 Emma Jansson (7), 2–0 Emma Jansson 
(26), 3–0 Louise Lillbäck (45+1), 4–0 Emma 
Jansson (79).
Publik: 394

6 juni (Hammarby IP)
Hammarby IF–Umeå IK 3–2 (1–0) 
1–0 Louise Lillbäck (33), 2–0 Hanna Lun-
dkvist (49), 3–0 Emilia Larsson (58), 3–1 
Annina Wede (67), 3–2 Olivia Holm (90+2).
Publik: 1 811

9 juni (Skogsvallen)
Morön BK–Hammarby IF 3–2 (2–2) 
1–0 Hayley Dowd (1), 2–0 Katrina Guilloui (3), 
2–1 självmål (32), 2–2 Astrid Larsson (43), 
3–2 Hayley Dowd (63),
Publik: 353

16 juni (Hammarby IP)
Hammarby IF–Asarums IF FK 4–1 (1–0) 
1–0 Astrid Larsson (45), 2–0 Louise Lillbäck 
(56), 3–0 Astrid Larsson (57), 3–1 Sofia Ols-
son (65), 4–1 Emilia Larsson (77).
Publik: 915

19 juni (Ljungbergsplan)
Kvarnsvedens IK–Hammarby IF 2–0 (1–0) 
1–0 Sofia Lagerström (31), 2–0 Temwa Chaw-
inga (47).
Publik: 320

29 juni (Hammarby IP)
Hammarby IF–Lidköpings FK 6–0 (0–0) 
1–0 Emma Jansson (56), 2–0 Emilia Larsson 
(69), 3–0 Fanny Johansson (73), 4–0 Emilia 
Larsson (81), 5–0 Filippa Graneld (87), 6–0 
Emma Jansson (89).
Publik: 1 007

7 juli (Umeå Energi Arena SOL)
Umeå IK–Hammarby IF 1–1 (1–0) 
1–0 Lova Lundin (3), 1–1 Emma Jansson (67).
Publik: 1 048

3 augusti (NP3 Arena)
Sundsvalls DFF–Hammarby IF 0–1 (0–1) 
0–1 självmål (12).
Publik: 125

11 augusti (Hammarby IP)
Hammarby IF–Assi IF 2–1 (1–0) 
1–0 Astrid Larsson (7), 1–1 Jennifer Aske-
brand (74), 2–1 Lotta Ökvist (79).
Publik: 2 294

18 augusti (Borgeby IP)
Borgeby FK–Hammarby IF 0–5 (0–2) 
0–1 Emilia Larsson (24), 0–2 Lotta Ökvist 
(39), 0–3 Emma Jansson (47), 0–4 Astrid 
Larsson (50), 0–5 Hanna Lundkvist (68).
Publik: 146

24 augusti (Hammarby IP)
Hammarby IF–Kvarnsvedens IK 1–1 (0–0) 
0–1 Temwa Chawinga (60), 1–1 Catrine Dahl-
ström (90+2)
Publik: 1 367

7 september (Gröndals IP)
IFK Kalmar–Hammarby IF 1–1 (0–0) 
0–1 Emilia Larsson (70), 1–1 Amanda Arnau-
tovic (84). 
Publik: 374

15 september (Borgeby IP)
Asarums IF FK–Hammarby IF 0–3 (0–1) 
0–1 Julia Ekholm (7), 0–2 Emma Jansson 
(70), 0–3 Hanna Lundkvist (90+1).
Publik: 183

22 september (Hammarby IP)
Hammarby IF–Morön BK 1–1 (1–0) 
1–0 Emma Jansson (45), 1–1 Hayley Dowd (85).
Publik: 1 211

28 september (Strandvallen)
Mallbackens IF–Hammarby IF 2–3 (1–1) 
0–1 Emilia Larsson (20), 1–1 Ebba Renberg 
(21), 1–2 Jonna Ståhl (49), 2–2 Irvina Ba-
jramovic (88), 2–3 Filippa Graneld (90+3).
Publik: 249

12 oktober (Hammarby IP)
Hammarby IF–AIK 2–1 (1–0) 
1–0 Emilia Larsson (33), 1–1 Nicole Odelberg 
Modin (72), 2–1 Emma Jansson (76).
Publik: 2 432

19 oktober (Grimsta IP)
BP–Hammarby IF 1–1 (0–0) 
0–1 Hanna Lundkvist (60), 1–1 Michelle 
Rojas Flores (66). 
Publik: 1 452

27 oktober (Hammarby IP)
Hammarby IF–IK Uppsala Fotboll 1–3 (1–0) 
1–0 Emma Jansson (25), 1–1 Marika Berg-
man Lundin (55), 1–2 Sara Olai (69), 1–3 
Beata Olsson (83).
Publik: 3 100

(Svenska cupen 2018-19 omgång 2)
14 augusti (Tyresövallen)
Bollstanäs SK-Hammarby 1–0 (1–0)
1–0 Maria Poli (22)
Publik: 269
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Svenska Futsalligan
2018/19
13 okt KFUM Linköping-Hammarby 0-5 
Publik: 609 (Linköpings sporthall)

21 okt Hammarby-Nacka Juniors FF 1-4 
 Publik: 308 (Eriksdalshallen)

2 nov Strängnäs Futsal Club-Hammarby 4-6 
 Publik: 235 (Thomas Arena)

4 nov IFK Göteborg Futsal-Hammarby 2-3 
Publik: 115 (Prioritet Serneke Arena)

10 nov Hammarby-Örebro Futsal Club 2-3 
Publik: 144 (Eriksdalshallen)

18 nov Hammarby-Norrköping Futsal Klubb 5-6 
Publik: 211 (Eriksdalshallen)

25 nov Halmstads BK-Hammarby 2-5 
Publik: 183 (Halmstad Arena)

2 dec Hammarby-Djurgårdens IF FF 4-2 
Publik: 1 167 (Eriksdalshallen)

15 dec Borås AIK-Hammarby 5-5 
Publik: 572 (Boråshallen)

16 dec Torslanda IK-Hammarby 1-1 
Publik: 142 (Lundby Strand)

22 dec Hammarby-Skoftebyns IF 3-2 
Publik: 229 (Eriksdalshallen)

29 dec IFK Uddevalla Futsal-Hammarby 4-3 
Publik: 1 189 (Agnebergshallen)

6 jan Hammarby-Örebro SK Futsal Klubb 6-2 
Publik: 312 (Eriksdalshallen)

12 jan Hammarby-IFK Uddevalla Futsal 6-1 
 Publik: 362 (Eriksdalshallen)

16 jan Örebro SK Futsal-Hammarby 3-8 
Publik: 330 (Gamla Idrottshuset)

20 jan Hammarby-KFUM Linköping 6-2 
Publik: 612 (Eriksdalshallen)

26 jan Skoftebyns IF-Hammarby 2-2 
Publik: 424 (Arena Älvhögsborg)

8 feb Djurgårdens IF FF-Hammarby 2-3 
Publik: 466 (Eriksdalshallen)

16 feb Hammarby-Halmstads BK 7-1 
Publik: 402 (Eriksdalshallen)

24 feb Hammarby-IFK Göteborg Futsal 1-2 
Publik: 443 (Eriksdalshallen)

28 feb Norrköping Futsal Klubb-Hammarby 1-2 
Publik: 175 (Mässhallen)

3 mar Hammarby-Strängnäs FC 6-5 
Publik: 186 (Eriksdalshallen)

8 mar Nacka Juniors FF-Hammarby 2-2 
Publik: 333 (Nacka Bollhall)

17 mar Hammarby-Borås AIK 4-3 
Publik: 379 (Eriksdalshallen)

24 mar Örebro Futsal Club-Hammarby 1-3 
Publik: 273 (Gamla Idrottshuset)

31 mar Hammarby-Torslanda IK 2-2 
Publik: 803 (Eriksdalshallen)

Emilia Larsson jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Elitettan 
 mellan Hammarby och AIK den 12 oktober 2019. 

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån
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Juniorallsvenska 
laget (U19) 
Hammarbys spelare i vår- och 
slutspelsserien (antal matcher  
och mål):

David Nilsson (25-0) 
Theodor Johansson (24-2) 
Hampus Söderström (23-2) 
Leon Hien (21-22) 
Bilal Mohammed (20-6)
Lucas Cedermark (19-0)
Oliver Dovin (17-0)
Alexander Nyström (17-0)
Kevin Jarrett (14-9)
Oliver Svalander (13-4)
André Aölsanati (12-5)
Leo Lanneborn (12-0)
Alex Douglas (10-1)
Albin Mörfelt (10-1)
Edrisa Bojang (9-0)
Outtara Mohammed Aziz (9-1)
Olle Edlund (8-1)
Aimar Sher (7-0)
Loue Bayere Junior (6-6)
Eeti Ämmälä (4-1)
Benjamin D Ámore (4-1)
Filston Mawana (3-4)
Noa Williams (2-0)
Otis Unda Toivio (2-0)
Amar Dzevlan (1-0)
Aras Ari Mahmod (1-0)

U19 Allsvenskan slutspelsserie

U19 Allsvenskan Norra Vår

U19 Allsvenskan Norra Vår

29 mars Assyriska FF-Hammarby 1-2

7 april Hammarby-IFK Lidingö FK 3-0

12 april Örebro SK-Hammarby 1-2

20 april Hammarby-Vasalunds IF 2-2

27 april Hammarby-FC Djursholm

4 maj Djurgårdens IF-Hammarby 1-0

11 maj Hammarby-Täby Fk 1-0

18 maj IF Brommapojkarna-Hammarby 5-3

25 maj Hammarby-AIK 3-1

1 juni IK Sirius-Hammarby 1-3

8 juni Hammarby-GIF Sundsvall 5-0

16 juni Gefle IF-Hammarby 1-8

20 juni Hammarby-IFK Norrköping 0-0

U19 Allsvenskan slutspelsserie

27 juli Djurgårdens IF-Hammarby 0-0

3 aug Hammarby-BK Häcken 0-2

10 aug Hammarby-GIF Sundsvall 5-1

17 aug Kalmar FF-Hammarby 2-1

25 aug Hammarby-IF Elfsborg 1-1

31 aug AIK-Hammarby 2-2

15 sept IF Brommapojkarna-Hammarby 2-1

21 sept Hammarby-IFK Göteborg 2-1

28 sept Östers IF-Hammarby 3-3

2 okt Hammarby-Malmö FF 8-2

6 okt Hammarby-IFK Norrköping 1-0

13 okt Helsingborgs IF-Hammarby 2-3

19 okt Hammarby-IK Sirius 6-0
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Svenska Spel F19

Akademilaget F19
Hammarbys spelare i serien  
(antal matcher och mål):

Moa Ekmyr Garpenbäck (20-0) 
 Ella Lokrantz (19-1) 
Josefin Löbel (15-1) 
Adina Tappert (14-0) 
Line Diephuis Bergström (14-0)
Nova Bäcklund (13-2) 
Emilija Filipovic (12-7) 
Isabell Hanna (12-1) 
Mizgin Genc (12-3) 
Sharon Esinam Sampson (10-2) 
Telma Sloma (9-3) 
Karja Gudmand-Höyer (8-0) 
Filipa Graneld (6-4) 
Wilma Wallin (6-1) 
Alice Ruda (5-0) 
Malva Fors (5-0) 
Natalia Julia Maciaszczyk (5-1)
Smilla Paloranta (5-0)
Alva Sundqvist (4-0)
Merlinda Shabanaj (4-1)
Alice Avén (3-0)
Moa Sandberg (3-2)
Rimma Musabeh (3-0)
Alexis Pelafas (2-4)
Ellika Holmberg (2-0)
Jonna Andersson (2-0)
Jonna Ståhl (2-0)
Lawlaw Nazeri (2-3)
Mikela Waldman (2-0)
Beata Axelsson (1-0)
Cathrine Dahlström (1-0)
Ellinor Johansson (1-0)
Emma Burman (1-0)
Ida Egegård (1-0)
Sara Tauberman (1-0)
Thea Solender (1-0)
Tilda Sahlman (1-0)
Vendela Dreifaldt (1-0)

14 april Hammarby-Kvarnsvedens IK 3-2 

23 april Djurgårdens IF-Hammarby 7-0

28 april Hammarby-IK Uppsala Fotboll 2-4

1 maj Hammarby-AIK 1-4

5 maj IF Brommapojkarna-Hammarby 4-0

19 maj Hammarby-Umeå IK 0-5

9 juni Sundsvalls DFF-Hammarby 2-2

16 juni Hammarby-Eskilstuna United DFF 3-2

23 juni Piteå IF-Hammarby 3-2

24 juni Morön BK-Hammarby 5-2

11 aug Kvarnsvedens IK-Hammarby 2-2

18 aug IK Uppsala Fotboll-Hammarby 0-0

25 aug Hammarby-IF Brommapojkarna 2-1

31 aug Hammarby-Morön BK 9-0

7 sept Umeå IK-Hammarby 7-0

18 sept Hammarby-Djurgårdens IF 4-1

29 sept Hammarby-Sundsvalls DFF 3-3

6 okt Eskilstuna United DFF-Hammarby 2-0

13 okt Hammarby-Piteå IF 1-3

16 okt AIK-Hammarby 6-0
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U17 Allsvenskan slutspelsserie

Allsvenskan U17 Norra

Pojkallsvenska 
laget (Akademi 
U17)
Hammarbys spelare i vår- och 
slutspelsserien (antal matcher  
och mål):

Mayckel Lahdo (23-22) 
Abdallah Mahmud (23-2) 
William Persson (22-5) 
Nils Björklund (22-0) 
Ludvig Svanberg (21-1) 
Aziz Harabi (20-5) 
Tekin Olgin (19-14)
Walter Vera Garcia (18-0)
Johannes Touma (17-15)
Emil Roback (15-7)
Aimar Sher (14-2)
Roni Saiid (13-2)
Joel Allard (13-1)
Vilmer Rönnberg (12-0)
Elias René Rautanen (11-2)
Jonathan Johansson (10-0)
Yasin Zian Nyhuus (4-0)
Amar Dzevlan (2-0)
Markus Karlsson (2-0)
Oliver Dovin (2-0)
Elias Mohammed (1-0)
Jesper Kronhöffer Schlyter (1-0) 
Williot Svedberg (1-0)

U17 Allsvenskan Norra Vår

31 mars Älvsjö AIK-Hammarby 1-2

7 april Hammarby-Skiljebo SK 3-0

13 april IF Brommapojkarna-Hammarby 6-0

20 april Hammarby-Vasalunds IF 5-0

27 april Hammarby-IK Frej Täby 6-0

4 maj FC Djursholm-Hammarby 2-2

11 maj Hammarby-Bele Barkarby FF 6-0

19 maj GIF Sundsvall-Hammarby 1-6

25 maj Hammarby-AIK 2-1

29 maj IFK Lidingö FK-Hammarby 1-5

8 juni Hammarby-Djurgårdens IF 1-2

16 juni IK Sirius-Hammarby 0-2

19 juni Hammarby-Umeå FC Akademi 4-0

U17 Allsvenskan slutspelsserie

27 juli Malmö FF-Hammarby 1-1

3 aug Hammarby-IFK Norrköping 3-2

11 aug Bele Barkarby FF-Hammarby 1-0

14 aug Hammarby-Helsingborgs IF 5-1

24 aug IK Frej Täby-Hammarby 0-3

31 aug Hammarby-AIK 1-3

8 sept Kalmar FF-Hammarby 1-3

14 sept Hammarby-IF Brommapojkarna 6-2

22 sept BK Häcken-Hammarby 1-1

28 sept Hammarby-IFK Göteborg 2-0

6 okt Djurgårdens IF-Hammarby 1-2

12 okt Hammarby-Halmstads BK 3-2

20 okt Hammarby-IK Sirius 6-1
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SM F17 Mellersta Svealand

Akademilaget F17
Hammarbys spelare i grundserien  
(antal matcher och mål):

Cornelia Claésson (13-7) 
Ellen Lundeberg (13-4) 
Emma Juhlin (13-0) 
Hannah Schmid (13-4) 
Moa Sandberg (13-3) 
Alva Forsling (12-2) 
Elin Adamsson (12-1) 
Nelly Björncrantz (11-11) 
Anna Tiselius (11-1) 
Tyra Müller Nord (11-0) 
Maja Grönfors Sae-Lee (10-0) 
Lea Häggfeldt (6-0) 
Felicia Nilsson (2-4) 
Alice Bjervad Edika (1-0) 
Sandi Lindhagen (1-0) 
Wera Moos (1-0).

Hammarbys spelare i slutspelet
(antal matcher och mål):

Ellika Holmberg (2-2) 
Ida Egegård (2-1) 
Kim Vulic (2-1) 
Alexandra Calixte Rosengren (2-0) 
Alva Sundqvist (2-0) 
Fanny Michelsson (2-0) 
Klara Spjuth (2-0) 
Linn Malmberg (2-0) 
Malva Fors (2-0) 
Siri Zetterquist (2-0) 
Grace Cespedes (1-0) 
Mabintou Bangoura (1-0)

SM F17 Mellersta Svealand

21 april Västerås BK30-Hammarby 3-3

27 april Hammarby-Örebro SK Söder 2-1

5 maj P18 IK-Hammarby 0-8

19 maj Eskilstuna United DFF-Hammarby 1-5

26 maj Hammarby-Djurgårdens IF 2-2

2 juni Gideonsbergs IF-Hammarby 0-2

8 juni Hammarby-IF Brommapojkarna 1-5

18 aug Örebro SK Söder-Hammarby 3-1

25 aug Hammarby-P18 IK 9-0

7 sept Hammarby-Eskilstuna United DFF 3-1

15 sept Djurgårdens IF-Hammarby 1-0

21 sept Hammarby-Gideonsbergs IF 2-0

28 sept IF Bromapojkarna-Hammarby 1-1

29 sept Hammarby-Västerås BK30 2-0

SM F17 slutspel 

5 okt omg 1 Hammarby-BP 2-0

13 okt omg 2 Hammarby-AIK 2-3
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P16 Nationell A3

P16 Nationell Grupp 4

Pojkar 16 
(akademilaget) 
Hammarbys spelare i nationell serie 
grupp 4 och nationell serie A3  
(antal matcher och mål):

Viktor Sluug (19-32)
Michele Esterling (17-5)
Markus Karlsson (17-2)
Jesper Kronhöffer Schlyter (17-0) 
Elias Mohammed (16-7)
Mansoor Dawlat Muhammad (16-6)
Johan Eilertsen (16-2)
Williot Svedberg (15-2)
Theo Graasvoll (15-0)
Caesar Knapp (12-1)
Viggo Kvisth (11-2)
Jakub Stadnicki (11-1)
Gent Elezaj (10-3)
Gustav Odenlind (8-2)
Ramez Penahi (7-5)
Juan José Rajoo Mera Leon (7-4)
Axel Lannerstedt (7-0)
Elijah K S Balagadde (6-2)
Elliot Nauska (6-1)
Dino Fors (6-0)
Rasmus Allbäck (4-0)
Robin Bravo Nord (4-0)
Ankido Hadodo (3-2)
Gabriel Derblom (3-0)
Hampus Bergen (3-0)
Abdallah Mahmud (1-0)
Jonathan Johansson (1-0).

U17 Allsvenskan Norra Vår

7 april BK Forward-Hammarby 0-9

14 april Hammarby-IFK Haninge 5-1

20 april IFK Norrköping-Hammarby 0-1

28 april Hammarby-Örebro SK 0-2

1 maj Hammarby-IFK Nyköping 11-0

4 maj IFK Nyköping-Hammarby 2-11

12 maj Hammarby-Karlslunds IF HFK 6-0

26 maj IK Frej Täby-Hammarby 2-7

1 juni Hammarby-FC Linköping City 3-0

9 juni Hammar-BK Forward 2-1

15 juni IFK Haninge-Hammarby 1-10

23 juni Hammarby-IFK Norrköping 2-2

27 juli Örebro SK-Hammarby 2-2

10 aug Karlslunds IF HFK-Hammarby 0-4

25 aug Hammarby-IK Frej Täby 2-1

1 sept FC Linköping City-Hammarby 3-0 

P16 Nationell A3

8 sept Hammarby-Djurgårdens IF 0-1

15 sept FC Djursholm-Hammarby 1-0

21 sept Hammarby-Vasalunds IF 3-4

29 sept IFK Haninge-Hammarby 2-3

6 okt Hammarby-IF Brommapojkarna 2-4
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Div 5 Mellersta herrar

Hammarby 
Talang FF 

8 apr HTFF-Högalids IF 1-5

14 apr IFK Lidingö BK-HTFF 4-3

22 apr HTFF-Essinge IK 3-1

28 apr Vasastans BK-HTFF 1-0

6 maj HTFF-Kransen United FF 2-0

13 maj Gimonäs FC-HTFF 1-1

20 maj HTFF-Mariebergs SK 2-3

27 maj HTFF-Fisksätra IF 6-0

3 juni Preben BoIS-HTFF 2-2

12 juni Wollmars FF-HTFF 1-2

17 juni HTFF-BK Gamla Karlbergare 2-2

24 juni BK Gamla Karlbergare-HTFF 1-4

12 aug HTFF-Wollmars FF 4-0

16 aug Högalids IF-HTFF 1-3

19 aug HTFF-Preben BoIS 4-1

25 aug Fisksätra IF-HTFF 2-5

2 sept Mariebergs SK-HTFF 4-1

9 sept HTFF-Gimonäs FC 3-2

15 sept Kransen United FF-HTFF 0-2

29 sept Essinge IK-HTFF 2-6

3 okt HTFF-Vasastans BK 1-3

6 okt HTFF-IFK Lidingö BK 4-1
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Imad Khalili jublar med lagkamrater efter 1-0 under fotbollsmatchen i  
Allsvenskan mellan Hammarby och AFC Eskilstuna den 21 april 2019. 

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån
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