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Föredragningslista
vid Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte 2021.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.     

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

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

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

9. Fastställande av medlemsavgifter.

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

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

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

13. Övriga frågor. 
-    Utse Hedersmedlem
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Kära medlemmar!
Det är både lätt och svårt att summera detta märkliga 
år. Under 2020 blev inget som planerat.

En konstant är dock given, under svåra förhållande visar vår äls-
kade förening alltid upp sin kraft och styrka. Hammarby IF Fot-
bollsförening och dess medlemmar tog under 2020 ett enormt 
ansvar för föreningens fortlevnad. Framförallt för verksamhetens 
representationslag inom dam och herr som drabbades hårdast av 
pandemin. 

Under uppmaningen ”Jag står kvar!” valde merparten av våra 
säsongskortsinnehavare tillsammans med våra sponsorer att göra 
just det. Det vill säga: de valde att inte kräva pengarna tillbaka 
för sina säsongkort eller investeringar. Otroligt stort gjort och ni 
kommer för evigt vara inskrivna i historieböckerna. Tack vare 
det stödet tillsammans med statliga åtgärdspaket, spelarförsälj-
ningar och ett hårt arbete av vår organisation lyckades vi stänga 
året med en fortsatt stabil ekonomi och grund. 

Föreningen fortsätter att växa och 2020 var inget undantag. Vi 
är i dag närmare 20 000 medlemmar i Hammarby IF Fotbolls-
förening. Och vår plan är att vi ska fortsätta växa. Idrott behövs, 
fotboll behövs och Hammarby i synnerhet behövs. Vår bredd-
verksamhet är vår kärnverksamhet och vi ska fortsätta arbeta för 
att alla pojkar och flickor som vill spela boll i Hammarby ska 
få chansen att göra det. Vi var vid årsskiftet över 3 000 spelare 
och närmare 850 ledare. I Stockholm råder brist på planer och 
träningsmöjligheter och vi har fortsatt kampen för fler fotbolls-
planer under 2020. Men vi har även under året engagerat oss än 
mer i världen utanför fotbollsplanen. Samhällsmatchen är para-
plynamnet på föreningens samhällsengagemang, och trots svåra 
förhållanden har våra insatser genomförts med stor framgång. 
Tack vare hårt arbete och mycket kreativitet.

Men 2020 innebar framförallt att man inte kunde uppleva Ham-
marbys herr- och damlag på plats. Tomma ekande arenor påver-
kade inte bara spelare, ledare utan framförallt våra supportrar 
som tvingades följa lagen på distans. Oerhört frustrerande. Det 
blev ett surrealistiskt år, och delvis ett sportsligt mellanår som 
inte många kommer minnas med glädje. Dock med några un-
dantag. Stora sådana.

Damernas återtåg till Allsvenskan. Fantastiskt roligt och väldigt 
välförtjänt. Damerna gjorde en riktig Bajenhöst och avslutade 
med 14 raka vinster. Förväntningarna var inför säsongen stora på 
laget och staben, och de infriades med råge. Tack alla. Vi är många 
som ser fram emot allsvensk damfotboll på Hammarby IP 2021.

Hammarby Futsal följde upp silvret från 2019 med ett historiskt 
SM-guld 2020. Bajenmagi.

Herrarnas A-lagssäsong blev däremot inte som förväntat, det 
slutade med en åttondeplats efter ojämn prestation över de 30 
omgångarna. En besvikelse. Nu är revanschlustan stor på Årsta, 
och vi kommer tillbaka både hungrigare och starkare 2021. 

För vår pojk- och flickakademi var 2020 återigen ett bra år, bland 
annat spelade P-U19 final i Ligacupen mot Häcken. Ett av årets 
glädjeämnen var också att flera unga lovande pojkar och flickor 
tog klivet upp i seniorfotbollen. Samtidigt som många spelare 
och ledare visade framfötterna långt ner i åldersgrupperna, både 
i pojk- och flickverksamheten. Framtiden ser onekligen riktigt 
ljus ut.

2020 tog som sagt många av våra unga spelare steget in i senior-
fotbollen. Det möjliggjordes via vår samarbetsklubb i Div 1 
Norraklubben IK Frej. Och det gjordes med framgång, Frej som 
hade seriens yngsta snittålder slutade på en meriterade 9:e plats. 
Tyvärr så blev det ett ekonomiskt jobbigt år för IK Frej Herr 
vilket ledde att vi tillsammans med IK Frej Dam och ungdom 
tvingades att säkerställa att både de och vår samarbetsklubb i div 
1 kunde fortsätta driva sina verksamheter framåt. 

Vi har i Hammarby en fantastisk organisation ständigt utvecklar 
vårt klubbmärke och erbjudande. Under 2020 har de i pande-
mins fotspår jobbat i en motvind utan motstycke och gjort ett 
fantastiskt jobb. Hatten av till alla som kämpat på och tagit ett 
enormt ansvar. 

Med det sagt måste jag sluta där jag började denna summering 
av året som gått.  Det är ni medlemmar som är Hammarby IF 
Fotbollsförening, ni som är rotsystemet på säsongkortet 2021. Ni 
som alltid står där när det blåser kalla nordliga höstvindar. Tack 
igen för att ni stod kvar vid klubbens sida. Vi ska ta den kärleken 
och vända den till en stor grönvit urkraft 2021. 

Nu lägger vi detta märkliga 2020 till handlingarna och ser fram 
emot nya härliga minnen. 

Richard von Yxkull
Styrelseordförande i  

Hammarby IF Fotbollförening
och Hammarby Fotboll AB 

Ordförandens ord 
Medlemmarna stod kvar under ett märkligt år
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Hammarby Fotboll Organisation

Hammarby IF 
Fotbollförening

Årsmöte

Hammarby IF
Fotbollförening

Styrelse

AEG Sweden AB
Styrelse

Hammarby 
Fotboll AB

4+3+1 ledamöter

A-trupp

Så här ser Hammarby Fotbolls ägande och organisationsstruktur ut.

Kontakt- och adressuppgifter

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

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

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

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

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

9.00–16.00

Övriga investerare

Hammarby IF Fotbollförening äger 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll 
AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fyra 
övriga investerare.
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Kontakt- och adressuppgifter
Hammarby Fotboll AB / Hammarby IF Fotbollförening
Post- och besöksadress: Orrfjärdsgränd 13, 120 53 Årsta
På grund av Covid 19 är kontoret för närvarande stängt för externa besök.
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10.00-12.00.
Tel: 08-462 88 10 (växel). 
Fax: 08-462 93 20
E-post: info@hammarbyfotboll.se
Twitter: @hammarbyfotboll.se
Facebook: facebook.com/HammarbyFotboll
Hemsida: www.hammarbyfotboll.se
E-post till hemsidan: redaktion@hammarbyfotboll.se

Pojkar & Flickor 5-19 år
Futsal
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Styrelsernas sammansättning

Styrelse
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 inte kunnat 
hålla några medlemsmöten pga 
restriktionerna som Covid-19 
pandemin medfört.

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

Kansli Hammarby IF FF
Peter Kleve föreningschef  
Johan Lager sportchef Dam samt 
Akademichef flickor
Jocke Rydberg akademichef pojkar 
Bo Wester sportchef HTFF 14-19 år 
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 
Jocke Eriksson, sportchef futsal  
(ej anställd)

Styrelse
Richard von Yxkull, ordförande
Daniel Stålbo AEG
Binyam Tekeste AEG  
(ersatte Anna Anerfält under året)
Gael Caselli AEG
Martin Nilsson Bajenborgen
Mattias Fri HIF FF
Fredrik Österberg HIF FF
Mikael Samuelsson HIF FF

Kontor
Henrik Kindlund  vd
Markus Nilsson vice vd

Sport
Jesper Jansson sportchef (herr)
Stefan Billborn huvudtränare (herr)
Pablo Piñones-Arce 
huvudtränare (dam)
Joachim Björklund tränare (herr)
Johan Lager sportchef (dam) 
Ola Larsson teknisk direktör (herr) 
Mikael Hjelmberg  
scoutingansvarig (herr) 
Wadda Tamimi  
players manager (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
Matilde Tamm biljettkoordinator 
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
Stephan Thernström CFO
Daniel Karlsson 
redovisningsekonom 
Sabina Karlsson 
redovisningsekonom 
Marie-Louise Samuelsson 
ekonomiassistent 

SLO
Jonas Myrstedt  
supporter liaison officer

Hammarby IF Fotbollförening 2020

Hammarby Fotboll AB 2020
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Föreningsverksamheten är stor, vi är numera en av de största 
i med 3 000 aktiva pojkar och flickor, vi har akademi både på 
pojk- och flicksidan och även ett futsallag i landets högsta 
serie Svenska Futsalligan. 

Under året så 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. Av våra 3 000 aktiva 
spelare tillhör 95 procent Utvecklingsblocket som leds av över 700 ideellt 
arbetande ledare som alla lägger ner hundratals timmar varje år. Det är 
blockets heltidsanställda sportchefer; Daniel Engström, Viktor Catenac-
ci, Jeppe Sporre och Kai Gissberg, som tillsammans med ledarna driver 
denna fina verksamhet. 

Föreningen har sedan 2017 akademiverksamhet för både flickor och poj-
kar. Då startade Flickakademin där Johan Lager är chef. Akademin har 
ett nära samarbete med Damlaget och under året så har flickakademi-
spelarna Ida Egegård, Mercy Sabuni Söderling och Moa Ekmyr Garben-
beck gjort seriematcher med A-laget. och i Svenska cupen så har Malva 
Fors, Eden Lind, Ida Egegård och Moa Ekmyr Garbenbeck gjort sina 
seniordebuter.

Pojkakademin fortsätter att utveckla spelare till svensk elitnivå. Ett av de 
svåraste stegen för en fotbollsspelare att ta är steget från junior- till senior-

fotboll. Tack vare samarbetet med IK Frej så har våra akademispelare 
Leon Hien, Tekin Olgun, Mayckel Lahdo, Ludvig Svanberg, Jusef Erabi 
och Williot Swedberg klarat detta steg och klivit in i seniorfotbollen. 
Utöver dessa så har även Aimar Sher etablerat sig i A-truppen, Oliver 
Dovin fått göra A-lagsdebut, Emil Roback skrivit på för Milan, Albin 
Mörfelt har fått allsvenskt avtal i Varberg, och Hampus Söderström ser 
även han fram emot ett proffsäventyr i utlandet. 

I futsal blev det SM-guld efter en fantastisk säsong 2019-2020, där laget 
vann både serien och det efterföljande SM-slutspelet där lager besegrade 
IFK Göteborg med 2-1 i SM-finalen. 

Många supportrar har under året stöttat ungdomsfotbollen via ”Hem-
maklubben” som är spelbolaget Unibets fotbollsstöd kopplat till spelkun-
dernas val av favoritklubb. Unibet är ny samarbetspartner till SEF vilket 
gör att Unibet tävling ”Hemmaklubben” ersätter tidigare ”Gräsroten” 
(hos Svenska Spel). Hammarby kom på andra plats och tilldelades 1,7 
miljoner kronor. Klubben riktar ett stort tack till alla de supportar som 
har tecknat sina poäng på Hammarby IF FF. Vi hoppas på lika stort stöd 
även nästa år.

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby IF FF Ungdom
En av de största breddföreningarna
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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 2020 uppgått till 34 158 tkr.  
Verksamheten för året redovisar ett överskott, på 6 844 tkr.

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

 Budget Utfall

Ökade intäkter, Erhållna gåvor ………………………………………………… 0 (400)
Arv

Ökade intäkter, UEFA Solidarity Payments  ……………………………… 620 (2 577)
Ökat bidrag efter Malmö FFs framgångar i europaspelet  

Ökade intäkter, Unibet Hemmaklubben …………………………… 1000   (1700) 
Bidraget från Unibet kampanj ”Hemmaklubben”

Minskade kostnader, Löner  ……………………………………………… -12 413 (-11 581)
Minskade lönekostnader i och med nedskärningar på grund av Corona

Minskade kostnader, Arbetsgivaravgift  ………………………………… -3 527 (-3 082)
Minskade arbetsgivaravgifter i och med nedskärningar på grund av Corona 

Minskade kostnader, Resor, kost och logi ……………………………… -1 107 (-464)
Minskade kostnader för resor, kost och logi i samband med matcher  
på grund av Corona

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

Minskade intäkter, 50/50 lotterier ………………………………………… 750 (0)
Genomfördes ej på grund av Corona 

Minskade intäkter, Plantskolan ……………………………………………  450 (325)
En tredje del av verksamheten genomfördes ej på grund av Corona 

Minskade intäkter, Kiosken Hammarbyhöjden ……………………………  350 (0)
Kiosken stängd hela året på grund av Corona 

Föreningen går ur detta verksamhetsår med en fortsatt solid ekonomi och med ett eget kapital  
på 39 670 tkr. Med årets resultat på 6 844 tkr har föreningen stärkt sin ekonomi ytterligare.  

Peter Kleve 
Föreningschef 

Ekonomi HIF FF

HAMMARBY FOTBOLL Verksamhetsberättelse 2020    
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Pojkakademin
Från Hammarby till Milan
Pojkakademin fortsätter sin resa mot 
nya framgångar. Förrförra årets re-
kordmånga ligatitlar och förra årets 
rekordunga A-lagsdebutant Aimar Sher 
följdes i år upp av den rekordstora 
transfern i form av Emil Robacks över-
gång till AC Milan.  

Detta är enligt utsago den största övergångs-
summan någonsin för en spelare från en 
svensk klubb som ännu inte debuterat i seni-
orfotboll. Pengarna kom också lägligt. 
 
2020 påverkades ju kraftigt av covid-19. Vårt 
Europaspel i UEFA Youth League, som en 
följd av förra årets U17-SM-guld, sköts upp 
– liksom otaliga andra turneringar och cu-
per. Och seriespelet slutfördes inte ens – trist 
framför allt för P17 som bara var en match 
från SM-final. 
 
I takt med att samarbetet med IK Frej ut-
vecklats ytterligare så har många av våra 

Akademispelare i år tagit klivet till senior-
fotbollen. Leon Hien, Tekin Olgun, Mayckel 
Lahdo, Oliver Dovin, Ludvig Svanberg, Jusef 
Erabi och Williot Swedberg – utöver de re-
dan nämnda Emil Roback och Aimar Sher 
– är samtliga spelare som faktiskt fortfarande 
har åldern inne för att spela i Akademin, men 
som istället ges en nyttig utmaning i Division 
1. Tack vare detta samarbete har vi förlängt 
utbildningen som i andra klubbar abrupt tar 
slut vid 19 års ålder. Ett viktigt och unikt ini-
tiativ som redan börjar ge frukt.

 Under de senaste två åren har vi nämligen 
”utexaminerat” hela 21 (!) spelare till svensk 
elitfotboll; dvs division 1, Superettan och 
Allsvenskan. Siffror som gissningsvis ingen 
annan svensk Akademi kan stoltsera med, ett 
utfall som vittnar om att vi höjt standarden 
på verksamheten rejält.
 
Även om året dominerats av pandemin så har 
coronan inte tagit vår vardagliga tränings-

miljö ifrån oss! På Årsta IP samlas varje dag 
en mängd individer från olika bakgrunder, 
platser och förutsättningar vilket skapar en 
smältdegel av människor där vi alla förenas 
av ambitionen och passionen för fotboll. Med 
så många talangfulla spelare i Akademin är 
det vår skyldighet att tillhandahålla en spe-
larutbildning av absolut högsta klass.

Detta utbildningsfokus börjar ge effekt och 
under året har samtliga ungdomslag – och än 
viktigare, dess spelare! – tagit stora kliv. Det 
ska bli så intressant att följa alla våra spelares 
resor mot elitfotbollen och Tele2. Vi arbetar 
vidare –  hårt och noggrant – för att värna 
om vår framtid genom att maximera alla våra 
talangers potential och drömmar.
 
I en värld som inte mår så bra just nu, har nog 
Akademin aldrig mått bättre. 

Jocke Rydberg
Akademichef pojkar

Flickakademin
Fem från flickakademin A-lagsdebuterade
När vi summerar året i flickakademin 
gläds vi bland annat åt att många aka-
demispelare har fått chansen i vårt 
Damlag. Under säsongen 2020 har hela 
fem spelare fått göra debut med dam-
laget i Svenska Cupen och tre av dem 
dessutom i Elitettan. 

Vi är inne på vårt tredje år i Flickakademin 
och siktar hela tiden på att bli bättre. För oss, 
chefstränaren Ida Mbarka och sportchefen 
Johan Lager, var det vårt första år och mycket 
att sätta sig in i. Vi skall vara ärliga att erkän-
na att det finns mycket kvar att göra som kan 
bli bättre. Under året har vi försökt behålla 
det som redan är bra och utveckla oss själva 
inom de områdena vi vill, kan och ska, för 
att kunna utbilda och fostra så många goda 
individer och damlagsspelare som möjligt. 
Året har varit mycket speciellt på grund av 
Covid-19 och de flesta turneringar, distrikts- 
och landslagssamlingar har ställts in.

Nytt för i år är att vi arbetat med individuella 
utvecklingsplaner. Samtliga spelare i flicka-
kademin har en så kallad IUP (Individuell 
Utvecklingsplan) som följer dem under året 
och även när de flyttas upp i lagen. Dessutom 
har vi haft mycket rotationsträningar under 

året för att ge spelarna utmaning och för att 
bygga en gemenskap inom akademin. Rota-
tionsträningar har skett kontinuerligt från 
F09 hela vägen upp till A-laget. Spelare, 
oavsett ålder, är i olika faser i sin fotbolls-
utbildning och det är viktigt för oss att vi 
stimulerar alla på det sätt som varje individ 
behöver för att ta kliv inom akademin. Trä-
ningsdagböcker är något vi har infört för 
våra 11-manna lag i samband med styrke-
träning och något vi ständigt utvärderar 
och följer upp för att kunna säkerställa att 
varje individ blir stark och håller sig skade-
fri. 

Under året har vi haft sju lag aktiva på Ka-
nalplan och från hösten 2020 utökade vi vår 
akademi till åtta lag. Under november skedde 
uttagning av flickor 2010 och 2011 som star-
tade upp efter höstlovet. 

Våra utbildningsdagar som är till för både spe-
lare och ledare var en nyhet under året. Vi vill 
med dem försöka få alla i akademin att se fot-
boll på samma sätt. Principerna i hur vi spelar 
fotboll är samma, oavsett om man spelar i vårt 
yngsta lag eller i damlaget. Med detta stärker 
vi gemenskapen mellan alla: spelare - spelare, 
ledare - ledare samt spelare - ledare.

Samarbetet mellan akademin och damlaget 
har varit bra. En god dialog mellan chefsträ-
nare Ida Mbarka och ledarstaben i damlaget 
har gjort att många spelare från akademin fått 
chansen att visa upp sig, både i träning men 
även i match. Under årets gång har flertalet 
akademispelare tränat med damlaget och un-
der hösten har hela fem spelare fått göra debut. 
Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av 
spelare, ledare och hela flickakademin.

Tränare i Akademilagen 2020:

F09 Ulf Kjellberg, Thomas Wilbacher &  
 Emma Jansson
F08 Charlie Lidholm & Måns Ribrant
F07 Richard Thunström & Patrik Johansen
F06 Michael Olsson & Christer Mesch
F05 Trevor Biamba & David Permansson
F17 Ida Mbarka, Trevor Biamba & Johan  
 Thörner  (Mikael Härtén & Fredrik  
 Bäckström  jan-maj)
F19 Ida Mbarka & Johan Thörner

 Ida Mbarka  
Chefstränare

Johan Lager 
Sportchef
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Hammarby Talang Fotbollsförening 
(HTFF) är en systerförening till Ham-
marby IF FF. Inom HTFF så bedriver vi 
vår andralagsverksamhet från P14 och 
uppåt. HTFF-Akademin blir således en 
länk mellan utvecklingsblocket och 
akademin i de äldre pojkåldrarna. 

Hammarby IF FF:s idé med HTFF-Akademin 
är att ge fler spelare möjlighet att delta i de hög-
sta serierna och att ge spelare möjlighet att spela 
på den nivå spelaren ligger just nu.

Seniorlaget spelade i år i Div 4 Södra och fick 
efter halva serien koncentrera sig för att hålla 
sig kvar på denna serienivå vilket de också 
lyckades med. Pojkar födda 2001, som vann 
sin kvalserie till U19 Allsvenskan 2019, vann 

sin grupp i U19 Allsvenskan Div 1 2020 – se-
rieseger två år i följd alltså. Sedan förlorade de 
tyvärr sin playoffmatch mot Degerfors IF och 
blev utslagna, endast två segrar från kvalifice-
ring till U19 Allsvenskan.

Pojkar födda 2005 spelade i Regionalserie P15 
och slutade på en andra plats efter Djurgårdens 
IF Akademi. Pojkar 2006 spela Div 1 i S:t Er-
ikscupen och vann den serien.

Under 2020 har föreningen vidareutvecklat fut-
sal-engagemanget och deltog under vintern i tre 
pojkserier och tre flickserier. Till nästa säsong har 
vi även startat ett U19-lag.  Några av våra pojkspe-
lare har under året varit uttagna till landslagsläger. 
Vårt mål är att på sikt kunna ge ännu flera ålders-
grupper möjlighet att delta i seriespel.

Nu med starka ålderskullar i HTFF där flera 
spelare tagit klivet i Akademin och det nystar-
tade 2007-laget så känner jag mig mycket mo-
tiverad att fortsätta att utveckla HTFF under 
2021 och arbeta för att stärka samarbetet inom 
de olika delarna av Hammarby Fotboll. 

Siffror per åldersgrupp: 
115 spelare och 10 ledare
Senior 22 spelare – 2 ledare
2001 22 spelare - 2 ledare 
2002 22 spelare - 2 ledare
2004 25 spelare – 2 ledare 
2005 24 spelare - 2 ledare         

Bo Wester 
Sportchef HTFF

Hammarby Talang FF
Utveckling och motivation genom HTFF

Trots korrigeringar i utbildningsplanen 
med digitala utbildningar och mindre 
praktik så kunde vi under 2020 exa-
minera den fjärde årskullen från Ham-
marbys Ledarakademi. Därmed har vi 
passerat över 40 examinerade ledare.

Ledarakademin är en ettårig utbildning som 
riktar sig till personer som vill grund- eller vi-
dareutbilda sig till fotbollstränare. Utbildning-
ens huvudfokus ligger i en fördjupning inom 
området idrottspsykologi med inriktning mot 
en ledares individuella utveckling genom själv-
reflektion i synergi med lagets utveckling.

Den teoretiska utbildningen övas sedan på i 
praktiken, under handledning, via det obliga-
toriska deltagandet på Hammarbys plantskola 
”Plantis”. Utöver idrottspsykologin får delta-
garna även utbildning inom fotbollstekniska 
och taktiska områden genom deltagande på 
såväl interna som externa utbildningar (för-
bundets utbildningar inom C- och B-diplom). 
Praktik är förlagd till en vardagskväll i veckan 
under vår och höst medan föreläsningar och 
utbildningar främst genomförs på helgförmid-
dagar.

2020 blev för Ledarakademin, som så mycket 
annat, ett år med osäkerhet. Korrigeringar i 
utbildningens upplägg fick genomföras tidigt 
under läsåret. Snabbt fick den idrottspsykolo-
giska utbildningen genomföras digitalt samt att 
praktiken kopplad till den fick sättas på paus då 
”Plantis” ställdes in under våren. Efter somma-
ren kunde utbildningen sen återgå till fysiska 
utbildningar och även genomföra tillhörande 
praktik.

En ny utbildning kunde även införas under 
detta läsår, KRS (koordination – rörlighet – 
smidighet/snabbhet) i kombination med trä-
ningspulsering. Utbildningen genomfördes av 
Janne Mian, huvudtränare i IK Frej.

Utbildningen står under ständig utveckling 
och deltagarnas synpunkter på innehåll ligger 
till grunden för framtida planering och utform-
ning av utbildningsplanen.

Fyra årskullars utvärdering ger utbildningen 
genomgående starka betyg. Speciellt framhålls 
utbildningens innehåll, upplägg och genomför-
ande. Särskilt höga betyg får utbildningen för 

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

Några citat från utvärderingen 2020 års lyder:
”som deltagare får man många bra idéer och ny kunskap”
”bra med att praktiken är kopplad till teorin”
”självreflektionen inom idrottspsykologin är väldigt bra”
”kopplingen till Plantskolan är kanon, synd att den inte 
kunde genomföras under våren”

De utexaminerade deltagarna, såväl årets som 
tidigare års, står nu i kontakt med Hammarbys 
Utvecklingsblock för vidare planering av deras 
involvering i föreningens ungdomslag. Fokus 
ligger på hur de kan tänka vidare med utbild-
ningar samt i den mån de önskar – hjälp med 
sin karriärplanering på kort och lång sikt.

Andreas Jonsson
Ansvarig- samt examinator för Hammarbys 

Ledarakademi

Ledarakademin
Fjärde årskullen examinerad från Hammarbys Ledarakademi
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Plantskolan hade ”all time high” vad 
gäller anmälningar under 2020, trots 
den situation som rått. På avslutningen 
den 21 oktober var det sammanlagt 
259 spelare som tog examen och klev 
ut genom Hammarbyhöjdens grindar 
med en medalj runt halsen.

Plantskolan hade över 300 anmälningar 
detta verksamhetsår, men då vi inte kunde 
bedriva verksamheten som tänkt beroende 
på de restriktioner som gällde under våren, 
genererade detta i en del avbokningar. Detta 
till trots blev Plantskolan 2020 den säsong 
som haft flest spelare igång. 

Antalet pass för utespelare under hösten blev 

tio stycken medan vi lyckades få igång mål-
vakterna redan tidig vår, vilket uppskattades 
mycket av spelare och föräldrar.

 Ledartrojkan har nog aldrig varit starkare 
med en härlig hybrid av tränare från olika 
håll – allt ifrån egna Akademin, HTFF, Plan-
tis ordinarie stab och ett par handplockade 
från externt håll. Som krydda på moset har 
årets ledarakademigrupp dragit sitt strå till 
stacken med nyplockad kunskap både vad 
gäller idrottspsykologi och praktik. Kombi-
nationen av välutbildade instruktörer både 
från internt och externt håll som assisteras av 
vår egen ledarakademi är ett starkt recept för 
god gemenskap och bra fotbollsutbildning 
för barn. 

Jag avslutar med att med några ord nämna 
Plantskolans målvaktstränare som givit årets 
”slipsar” mer än en grund att stå på i sin 
framtida karriär som burväktare. Världsklass 
på en passande nivå!

Till sist en kommentar från en nöjd fotbolls-
förälder:

”Tack för detta år! Frank kom hem som en vin-
nare med medaljen runt halsen. Han och säkert 
många andra har varit supernöjda med gänget 
runt Plantskolan och Bajen”

Jeppe Sporre 
Ansvarig Plantskolan

Plantskolan
All time high trots pandemin

Hammarby IF FF:s knatteverksamhet 
har under 2020 innefattat flick- och 
pojkfotboll för 5- och 6-åringar. Här 
läggs grunden – inte bara för de del-
tagande fotbollsspelarna, utan också 
genom en ledar- och föräldrautbildning.

I knatteverksamheten deltar cirka 800 barn 
tillsammans med 200 aktiva och ideellt arbe-
tande ledare som i huvudsak kommer från för-
äldraleden. Ledarna har roller som tränare och 
administratörer.

2020 har varit ett år där vi anpassat verksamhe-
tens struktur efter pandemisituationen och de 
restriktioner vi haft i vårt land. Trots detta har 
vi kunnat genomföra det nionde året av ”Lek 
och Lär Fotboll” som är en del av vår utbild-
ningsplan, Bajenmodellen. 

Hammarby IF FF har som avsikt att utveckla 
samtliga våra spelare både fotbollsmässigt och 
socialt. Vårt uppdrag är att ge varje enskild 
spelare en bra fotbollsutbildning som ska vara 
både rolig och utvecklande, ”Lek och Lär Fot-
boll”. Uppdraget är också att vidareutveckla 
varje enskild ledare genom att ge dem kun-
skaper och erfarenheter inom området. Detta 
görs bland annat genom en stor mängd ledar-
utbildningar och andra träffar. Som regel ge-

nomför vi en intern ledarutbildning varje må-
nad med undantag av juli och december. En 
stor del av utbildningen 2020 har skett genom 
digitala medel.

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

Vi har ett gemensamt träningsupplägg för 
samtliga knattelag där vi följer klubbens läro-
plan. Detta för att ge spelaren möjligheten att 
prova på de grundläggande fotbollsmomenten: 
driva - finta - dribbla, vändningar och tillslag 
- skott. Vi arbetar med träningsverktyget Su-
percoach.

Med tanke på pandemin och vår anpassning 
så startade 5-årsverksamheten för barn födda 
2015 i september istället för sedvanligt i april. 
Det infann sig en stor längtan från april till 
starten kunde äga rum i september. När vi väl 
kom igång så gjordes det med bravur. En myck-
et engagerande verksamhet som pågick under 
sju lördagar vid Hammarbyhöjdens IP.

Bajenligans elfte säsong fick tyvärr utgå på 
grund av restriktionerna med maximalt 50 
personer vid sammankomster som präglat 
en stor del av året. Ambitionen var att klub-
bens 6-8-åringar skulle genomföra vår interna 
matchserie ”Bajenligan”, där syftet är att skapa 
gemenskap och positiv anda under fotbollsmäs-
siga former. Nu tar vi sikte på att Bajenligan 
kan återuppstå i april 2021, efter ett viloår i 
pandemins tecken. 

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 500 nya 
flickor och pojkar inom knattefotbollen. Led-
orden i verksamheten är: KUL och UTVECK-
LANDE. 

 Daniel Engström 
Sportchef Utvecklingsblocket 5-6 år

Utvecklingsblocket 5-6 år
Här läggs grunden!
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Glädje, utveckling och utbildning är 
ledorden för utvecklingsblocket 7-9 
år. Åldersgruppen är den andra fasen 
i utvecklingsblockets utbildning, och 
syftar till att vidareutveckla verksam-
heterna från knattefotbollen (5-6 år) 
genom 5 mot 5-fotboll. 

Via Bajenligan för sjuårs-lagen samt inträde för 
åttaårs-lagen i Stockholms Fotbollförbunds se-
riespel S:t Eriks-cupen förbereds verksamheter-
na för nästa fas. Verksamheten 2020 har totalt 
sett bestått av cirka 900 spelare som utbildats 
och letts av drygt 200 ideella föräldraledare. 

Ett minst sagt annorlunda år har gått mot sitt 
slut där verksamheten i hög grad har behövt 
anpassa sig till pandemin och de medföljande 
allmänna råden och restriktioner. Trots detta 
har verksamheten drivits på i den mån som va-
rit möjlig. 

Under säsongen har ledorden glädje, utveck-
ling och utbildning varit de centrala begreppen 
i Utvecklingsblocket 7-9 år. Genom flertalet 
utbildningar inom tränarskap och ledarskap, 
ledarverktyget Supercoach samt kvalitetssäk-
ring via fältbesök av sportchef, har de ideella 
föräldraledarna kunnat utvecklas och således 
gett spelarna en kvalitativ fotbollsutbildning. 

Den största skillnaden i år har varit den digita-
lisering av våra utbildningar som skett till följd 
av pandemin.

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. 
Läroplanen, som lanserades i maj och revideras 
årligen, har initierats för ledarna och kommer 
underlätta för Blockets sportchefer att kvali-
tetssäkra verksamheten. 

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

Trots annorlunda omständigheter har vi un-
der säsongen arbetat vidare kring föreningens 
värdegrund för såväl spelare, ledare och för-
äldrar. Vi har också arbetat med att träning-
en ska präglas av att vidareutveckla spelarnas 
förmåga inom de grundläggande fotbollsmo-
menten som introduceras i tidigare faser av 
fotbollsutbildningen. Under vårsäsongen har 

vi erbjudit lagen en träning utomhus i veckan. 
Efter sommaren erbjöds lagen två träningar i 
veckan. Spelare från åtta år och uppåt har även 
haft möjligheten att anmäla sig till föreningens 
”Plantskola”. 

Under inomhussäsongen har lagen erbjudits en 
träning inomhus (7-9-årslagen) och en träning 
utomhus (nioårslagen). Matchspelet som erbju-
dits för lagen har under säsongen varit S:t Eriks-
cupen för åtta- och nioårslagen. Matchspelet, 
likt träningarna, är ett utbildningstillfälle där 
spelarna ska få möjlighet att vara uttrycksfulla 
och fortsätta träna på de fotbollsmoment som 
tränats under veckan. 
En viktig del i arbetet som sportchef är även 
att kunna erbjuda plats i Hammarby IF FF för 
alla spelare som söker sig till föreningen. Med 
det sagt finns det en rimlig förhoppning om att 
vi ska kunna starta upp fler lag i Utvecklings-
blocket 7-9 år under 2021. Till detta finns det 
även en strategi för att kunna göra detta på ett 
effektivt sätt under 2021.
 

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

Viktor Catenacci
Sportchef Utvecklingsblocket 7-9 år

Utvecklingsblocket 7-9 år
900 spelare trots pandemin
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Låttiteln till en av Sven-Ingvars gamla 
klassiker har fått bli rubrik till denna 
text. Orden har varit något som präglat 
arbetet som sportchef i Utvecklings-
blocket 10-12 år denna märkliga sä-
song. Ett träningsschema har lagts som 
sedan behövts läggas om inte bara en 
gång, en utbildning har fått skjutas upp 
och till slut lyckats genomföras digitalt, 
inspelningar av virtuella lösningar för 
att hålla barnen aktiva på egen hand 
då allt stängdes ner, ja listan kan göras 
lång över åtgärder och lösningar som 
klurats fram medan Covid19 härjat.

Med tanke på den situation som uppstått är 
det viktigt att lyfta fram det arbete, engage-

mang och det tålamod våra ledare visat denna 
säsong. Man har haft stor förståelse inför de 
svårigheter som vi ansvariga stått inför och 
som vanligt har utvecklingen gått framåt när 
det kommer till att utbilda våra grönvita lirare 
ute i geggan.

När S:t Erikscupen väl drog igång under våren 
och våra lag kunde få öva på träningsmomentet 
matchspel såg det som vanligt lovande ut. Ofta 
stort spelövertag, stort mod och flickor och poj-
kar med verktygslådor fyllda med verktyg som 
lirkade upp motståndares järnridåer, oberoende 
vilken spelyta man satte upp hindren på. 

Våra mix-lag med flickor och pojkar som går 
under beteckningen HFS lag (He for She) har 

som vanligt representerat Hammarby på ett så-
dant sätt att förbundet nu funderar på att införa 
mixserier. Som vanligt är Bajen först på bollen.

Denna märkliga säsong har 42 lag varav tre 
flicklag inom åldersspannet 10 – 12 år tränat 
och representerat Hammarby Utvecklings-
block. 

Siffror per åldersgrupp 
2010 17 lag - 270 spelare - 72 ledare
2009 16 lag - 251 spelare - 64 ledare 
2008 12 lag - 209 spelare - 52 ledare

Jeppe Sporre                                                                                                                                           
          Sportchef UTV verksamheten 10-12 år

Utvecklingsblocket 10-12 år
”Börja om från början, börja om på nytt…” 
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Vi har samlat våra allra bästa instruktörer på de fem skolor 
där vi bedriver fotbollsverksamhet. Det är över 300 spelare 
varje år som får extra fotbollsträning på skoltid genom våra 
skolsamarbeten.   

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

Bo Wester, sportchef HTFF-akademin har tillsammans med Mattias 
Hellman tränat spelarna som går på Huddingegymnasiet. Och på Fred-

rika Bremergymnasiet i Haninge är det akademitränarna Patrik Gerr-
brand, Jonas Holtbäck och Andrew Sykes som stått för fotbollsutbild-
ningen. 

På grundskolenivå har vi i flera år jobbat med Gubbängsskolan, där finns 
fotbollsklasser i årskurs 7-9. Eleverna har tränat fotboll på skoltid två 
gånger i veckan under ledning av Ida Mbarka som var assisterade tränare 
i A-laget på damsidan. Samarbetet med Tornadoskolan i Skarpnäck är 
inne på sitt femte år. Här har akademitränare Pierre Gallo haft över 40 
spelare som utbildat sig i fotboll på dagtid. 
.

Peter Kleve 
Föreningschef HIF FF

Hammarby Skolsamarbeten
Fotbollsverksamhet på fem skolor i Söderort 

Utvecklingsblocket 13-19 år har under 2020 bestått av 101 
flickor och 533 pojkar, och vi har haft 175 ledare fördelade på 
36 lag. På flicksidan har sett en liten ökning av spelare och 1 
nytt lag på flicksidan har tillkommit. 

Föreningen har byggt vidare på samarbeten som finns mellan lagen och 
årskullarna. På flicksidan har vi även haft två HeforShe-lag representerat 
i S:t Erikscupen.

I årskullen har det bedrivits samverkansträning för årskullarna P07, P06 
och F04-07. Samverkansträningen är en stimulans för mer ambitiösa 
spelare som är kvar i sin ordinarie verksamhet. Samverkansträningen 
för P07 har även varit en uttagning till HTFF Akademi där 14 spelare 
och 2 målvakter erbjudits plats. Tyvärr ställde corona-pandemin till det 
för F04-07 och P06 där samverkansträningen endast kunde erbjudas på 
hösten.

Att vi ligger långt framme fotbollsmässigt i blocket råder det inget tvivel 
om. Det ska bli intressant att följa lagen när vi har förankrat vår läroplan 
hos samtliga lag och våra tränare börjar använda sig av läroplanen som 
ett verktyg i sin verksamhet. 

En målsättning jag har jobbat med är att få lag upp till 19 år i  fören-
ingen. Detta ser jag positivt på i framtiden, då vi har många lag i årskul-
larna 14 och 15 år. 

Futsalen är en egen sport, futsal är populärt i Hammarby, och vi har haft 
lag anmälda i alla årskullar.

Kai Gissberg
Sportchef Utvecklingsblocket P13-P19

Utvecklingsblocket 13-19 år
Stora steg både på flick- och pojksidan
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När pandemin – som vi alla vill sluta prata om – lamslog sto-
ra delar av världen i början av året och som sedan fortsatt 
påverka oss alla så har det såklart ställt hela Samhällsmat-
chens verksamhet inför stora utmaningar. Trots det kan vi 
summera året på ett övervägande positivt sätt. Vi ville mer, 
men det vi lyckades åstadkomma och de hinder vi passerat 
längs vägen har bara bidragit på ett bra sätt för Samhälls-
matchens verksamhet.

Samhällsmatchens övergripande mål är att vi vill skapa bättre förutsätt-
ningar och ett mer inkluderande samhälle för barn och ungdomar, med 
särskilt fokus i södra Stockholm. Därför arrangerar vi spontanfotbolls-
kvällar, karriärdagar för ökad sysselsättning och sommarjobbsmässor för 
ungdomar som behöver sommarjobb. Sommarjobbsmässan 2020, som 
vi hann genomföra innan pandemin lamslog landet, lockade närmare 1 
000 besökare. En av dem var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 
Vid detta tillfälle erbjöds 34 ungdomar ett sommarjobb. 

Våra spelare i dam- och herrlag föreläser i syfte att inspirera barn och 
ungdomar i söderort genom skolbesök där barnen får möjlighet att lyss-
na, samtala och ställa frågor direkt till spelarna. Genom aktiviteter som 
Blåljusmatchen och Klasskampen aktiveras även barn och ungdomar 
över generationer. Genom våra verksamheter skapar vi en mer inklude-
rande, trygg och naturlig mötesplats för ungdomar från olika områden 
men också mellan ungdomar och blåljuspersonal. 

Vår efterskoleverksamhet (spontanbollek) är ett initiativ som utvecklats 
och vuxit under året. Spontanbolleken genomförs på vissa skolor och är 
ett sätt för oss att nå fler barn och på så sätt introducera idrott och rörelse 
för fler. Det är även ett sätt för oss att i större utsträckning nå flickor som 
annars är en svår målgrupp att komma i kontakt med. 

Vårt inkluderingsprogram, som syftar till att befrämja integrationen för 
asylsökande, samt öka möjligheterna att få sysselsättning efter att asyl-
processen är avslutad, är en annan framgångssaga. Vi har nu även indi-
vider som vi kommit i kontakt via detta arbete och som idag, via våra 
arbetsmässor, har en arbetsplats att gå till vilket är glädjande.  Program-
met finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och är ett samarbete med 
Folkuniversitet.

Coronaåret till trots så bestämde vi oss tidigt för att fokusera på att ställa 
om istället för att ställa in. Självklart har vi varit tvungna att rätta oss 
efter de direktiv och rekommendationer som funnits från myndighets-
håll, men inom ramarna för det som varit möjligt så har vi lyckats att 
hålla vår verksamhet levande under stora delar av året. Några exempel på 
hur vi ställt om är Jobbmatchen, en digital arbetsförmedling. De fysiska 
skolbesöken har blivit digitala skolbesök och därutöver har vi anpassat 
spontanfotbollstillfällen och spontanbolleken enligt gällande råd och re-
kommendationer. 

Tack vare riktigt starka insatser från alla som arbetat med Samhällsmat-
chen har vi i år nått ut till 4 349 deltagare och genom våra sysselsätt-
ningsaktiviteter slussat ut 134 personer i arbete sedan starten 2018. 

För att genomföra vårt arbete krävs en stark förankring och förtroende 
hos dem vi arbetar för och med. Det krävs också ett starkt nätverk och 
samarbete med kommun, stad och region men också med olika relevanta 
aktörer inom civilsamhället i våra områden. Det är tack vare er det är 
möjligt för oss att nå ut så brett och skapa verklig effekt.

Nu går vi mot ljusare tider. Självklart har vi varit tvungna att bromsa 
delar av vår verksamhet som en följd av rådande läge, gåfotbollen är tyd-
ligt exempel, men när vi nu förhoppningsvis går mot bättre tider så står 
Samhällsmatchen redo för att ta sig an nya utmaningar. 

Vi kommer jobba fokuserat de närmaste åren för att nå en kritisk massa 
av vårt arbete och på så sätt göra nytta på riktigt. Det handlar bland an-
nat om att finslipa de initiativ och projekt vi redan påbörjat och dessutom 
öka volymerna på det vi gör. Fler deltagare, fler aktiviteter, fler människor 
i sysselsättning, ökad rörelse och ett bättre välmående.

Till året 2025 har vi som ambition att vi ska nå ut till 10 000 deltagare 
och skapa 500 arbetstillfällen. En hög målsättning, kan tyckas, men re-
san vi har påbörjat är bara i sin linda. 2021 tar vi nya kliv!

Abel Abraham
CSR-ansvarig Hammarby Fotboll

Samhällsmatchen
Vi ställde om i stället för att ställa in
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Hammarby Fotboll AB
Vi klarade publikfria året
2020 innebar en stor utmaning för Hammarby Fotboll 
AB som på grund av Corona-epidemin ställdes inför 
helt nya förutsättningar, i likhet med all annan elit-
idrott. Men tack vare det lojala stödet från supportrar 
och sponsorer, en spelarförsäljning, kostnadssänk-
ningar av olika slag och statens understöd till idrot-
ten har bolaget gått igenom året helskinnat.

Hammarby Fotboll AB är i enlighet med Svenska Fotbollsför-
bundets stadgar ett så kallat idrotts-aktiebolag. Detta innebär 
att en majoritet av rösterna i bolaget måste ägas av den ideella 
föreningen Hammarby IF Fotbollsförening, vilken är medlem 
i Svenska Fotbollförbundet. Per 2020-12-31 äger Hammarby 
IF Fotbollsförening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapita-
let i Hammarby Fotboll AB. Resterande röster/kapital ägs av 
Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fyra övriga 
mindre investerare. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
 
I det följande redovisar Hammarby Fotboll AB sitt artonde 
räkenskapsår, vilket omfattar perioden 2020-01-01 till 2020-
12-31. Bolagets verksamhet har under räkenskapsåret omfat-
tat ett A-lag för herrar i Herrallsvenskan samt ett A-lag för 
Damer i Elitettan. Denna verksamhet definieras som elitverk-
samheten inom Hammarby Fotboll.
 
2020 var ett år där Hammarby Fotboll ställdes inför en stor 
utmaning i form av det pandemiska Coronaviruset och dess 
inverkan på vår verksamhet. Utöver de två första matcherna 
i Svenska cupen hade Hammarby Fotboll ingen betalande 
publik på våra matcher under 2020. Detta hade kunnat bli 
en enorm belastning på klubbens ekonomi. Dock ställde sig 
säsongskortsinnehavare och supportrar, som så många gånger 
tidigare, lojalt på vår sida genom att efterskänka säsongskort 
och köpa ”stödplåtar”. Likaledes ställde sig klubbens sponsorer 
på vår sida i en väldigt stor utsträckning.
 

Det sportsliga utfallet blev för herrarna A-lag en 8:e plats i All-
svenskan, samt kvartsfinal i Svenska cupen. För första gången 
på över ett decennium var vi också med i Europaspelet, efter 
en övertygande seger mot Puskas Akademia i första omgången 
slogs vi ut av polska Lech Poznan. Mer glädjande var att da-
mernas A-lag via en andraplacering återtog platsen i Damall-
svenskan.
 
På ekonomisidan klarade vi oss i slutändan bättre än befa-
rat i förhållande till Corona-epidemin. Tack vara supportrar 
och sponsorers stöd täckte vi de värsta hålen. Därutöver såldes 
Emil Roback till Milan under sommaren, samt att den svens-
ka staten gav oss ett resonabelt understöd under året. Därutö-
ver har vi hållit nere kostnaderna på ett rimligt bra sätt vilket 
gör att vi klarat 2020 utan förluster och utan att sälja av våra 
mest attraktiva spelare.
 
Intäkterna uppgick till 144 060 tkr under 2020, och kostna-
derna uppgick till 143 577 tkr. Då året var så pass speciellt 
på grund av Corona-situationen är jämförelser med tidigare 
år eller utfall i förhållande till budget inte relevanta. I till-
lägg till detta ska sägas att större belopp avsatts framåt för 
att täcka eventuella kundförluster gällande sponsorer och/el-
ler säsongskortsinnehavare från 2020. Då dessa avsättningar 
inte är avdragsgilla för 2020 innebär det en relativt hög skatte- 
effekt vilket påverkar resultatet efter skatt.
 
Hammarby Fotboll AB redovisar följaktligen ett positivt  
resultat före skatt på 525 tkr, resultatet efter skatt uppgår till 
-443 tkr. Det egna kapitalet i Hammarby Fotboll AB uppgår 
vid årets slut nu till 19 013 tkr.

Henrik Kindlund 
VD Hammarby Fotboll AB 
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SLO-funktionen
2020 – året utan publik

När detta år summeras har inte en 
enda supporter fått se Hammarby spe-
la allsvensk fotboll live. Det har varit 
ett tufft år för just våra fans, som har 
tvingats följa laget från tv-apparater, 
skärmar och mobiltelefoner.

Hur ser ett år ut för en funktion vars huvud-
sakliga uppgift är supporterdialog, när den 
naturliga samlingsplats och träffpunkt som 
en match utgör inte längre finns?

Funktionen har fått fokusera på det upp-
byggda kontaktnätet och kommunikations-
plattformarna som fanns där innan. SLO-ar-
betet under året har även handlat om att vara 
Hammarby Fotboll behjälplig med diverse 
administration. När Hammarby Fotboll 
valde att korttidspermittera alla funktioner 
och avdelningar på kontoret, har SLO-funk-
tionen gått ner på 40% arbetstid.

Service: Utvecklingen av klackservice-
funktionen var i full gång. Under försäsong-
en togs en internutbildning fram av mig och 
Oscar Hultberg, med målet att utbilda nya 
matchdags-SLO:er för att öka servicenivån 
och arenaupplevelsen på Tele2 Arena. Det 
fanns också långt gångna planer att skicka 
iväg dessa sju personer till SEFs externa SLO-
utbildning som innefattar två tillfällen à två 

dagars utbildning. Då den externa utbild-
ningen lades på is, kunde målet inte slutföras. 
Nu tar vi sikte på att utbilda och implemen-
tera sju nya matchdags-SLO:er nästa säsong.
Dessa SLO:er kommer då göra en stor skill-
nad i informationsinhämtning och service 
innan, under och efter match, samt vara Hu-
vud-SLO:s förlängda arm på läktarna.
Annars har servicen i år bestått av samverkan 
inför tifo-arrangemang på hemmamatcher,
där tifo-gruppen har smyckat den publikfria 
arenan med banderoller.

Dialog: I brist på naturliga mötesplatser och 
att många aktörer runt arrangemangen fallit 
bort då de inte uppfyller någon funktion på 
matcherna, har dialogen mellan klubb och 
supportrar förts i tidigare uppbyggda kanaler 
och nätverk. Förväntningarna på herrarnas 
A-lag var höga inför året, men när leveransen 
uteblivit blev besvikelsen bland våra support-
rar givetvis stor. SLO-funktionen har varit 
en viktig del i dialogen däremellan. Mellan 
matcherna har också ett arbete med fråge-
ställningar från våra supportrar pågått. SLO 
har också fungerat internt som ett bollplank 
gällande frågor som rör supporterskaran runt 
Hammarbys båda A-lag.

Samverkan: Samarbetet med Stockholms 
Ungdomstjänst och Frivården har varit 

omöjlig under pandemins omständigheter. 
Mottagande av ungdomar som avtjänat ung-
domstjänst, och äldre som ge¬nomfört sam-
hällstjänst där syftet med arbetet är att bryta 
destruktiva mönster och öka för¬ståelsen för 
klubbens arbete, skjuts på framtiden. 

En omorganisation hos Polismyndigheten 
tog sin början inför säsongen, där nya sup-
porter- och dialogpoliser anställts. SLO har 
en viktig roll att spela när dessa poliser skall 
skapa sig en bild av supportervärlden. Ett 
möte är inplanerat mellan Polis och SLO:er 
i Stockholmsklubbarna.

Struktur: Planen inför året var att få in 
sju nya matchdags-SLO:er som skulle ut-
göra SLO-Service, en grupp med inriktad på 
matchservice. Då detta skjutits på framtiden, 
och det ekonomiska läget varit ansträngt har 
även Matchdags-SLO, Oscar Hultberg och 
Stefan Amrén varit nedprioriterade. Funk-
tionen har därmed bestått av en huvud-SLO. 
I likhet med övrig personal på Hammarby 
Fotboll så har SLO-funktionen varit kort-
tidspermitterad, samt lönereducerad under 
större delen av säsongen.

Jonas Myrstedt
        SLO (Supporter Liaison Officer)  

Herrlaget
”Mellanår” för herrarna
Förväntningarna var höga på Hammar-
bys herrlag inför den allsvenska sä-
songen 2020, då en fantastisk fjolhöst 
följts av ett mer än godkänt cupgrupp-
spel. Hos expertisen, bland support-
rarna och inte minst internt i truppen. 
Men istället för guldstrid, eller den vid 
det här laget efterlängtade cuptiteln, 
så blev detta ett ”mellanår”. Bajen 
hade svårt att hitta rytmen i det täta 
seriematchandet, Lech Poznań blev för 
tufft i Europa League-kvalet och symp-
tomatiskt för hela säsongen var att 
cupdrömmen sprack via ett av årets 
många röda kort.

28 januari, HIF-Midtjylland 0-4 Hammarby 
valde tuffast möjliga uppgift i vårt geogra-

fiska område, när den tyngsta vinterfysen var 
avklarad och försäsongsmatchandet skulle 
dras igång. Den danska serieledaren och 
blivande mästaren laddade å sin sida för om-
starten efter juluppehållet, och Bajen hängde 
inte med. Trots den tidiga avsparken och reg-
net var ”Kanalplan” mer eller mindre fullsatt 
– 2432 fanns på plats.

1 februari, Flora-HIF 1-1 Årets upplaga av  
Bajenkryssningen styrde mot Estland och 
Tallinn. I inomhushallen Jalgpallihallis ställ-
des såväl herrarna som damerna mot grönvita 
FC Flora, regerande mästare i Meistriliiga. 
Hammarby hamnade i underläge, men Dari-
jan Bojanic räddade oavgjort med matchens 
sista spark, till glädje för de flesta bland 500 
som fick plats på kortsidesläktaren.

8 februari, HIF-Slavia Prag 2-4 De tjeckiska 
mästarna blev en övermäktig uppgift, i Por-
tugal-lägrets första match. Slavia ledde ligan 
överlägset och hade vid sitt senaste besök 
på iberiska halvön kryssat mot Barcelona i 
Champions League-gruppspelet. För att hålla 
jämna steg hade Hammarby behövt en an-
nan matchinledning, än att Slavia hade 2-0 
efter sju minuter. Halvvägs mot halvtid kom 
också trean, innan Muamer Tanković putsade  
paussiffrorna. En ny reducering kom i match-
ens slutskede, Gustav Ludwigsons första mål 
för klubben, men tjeckerna kontrade in 4-2 
vilket blev slutsiffrorna.

20 februari, HIF-Farense 2-3 Lägret avsluta-
des mot Farense, för stunden placerat tvåa 
i värdnationens andraliga. Motståndarlaget 
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tog ledningen tre gånger om, varje gång via 
en fast situation. Efter frisparksmålet repli-
kerade Alexander Kačaniklić, efter straffmå-
let svarade Muamer Tanković – men efter 
nicken vid frispark med kvarten kvar kunde 
Hammarby inte kvittera en tredje gång.

24 februari, HIF-Varberg 5-1 Årets tävlings-
premiär bevittnades av 14 518, efter att 
förbundet kommit fram till att gruppspe-
let kunde genomföras med publik. Det här 
blev matchen där Aron Jóhannsson äntligen 
spräckte sin målnolla i Hammarby – och det 
skulle bli betydligt fler baljor för anfallaren 
under året. Alexander Kačaniklić blev även 
han tvåmålsskytt, men siffrorna mot den 
allsvenska nykomlingen speglade inte hän-
delserna helt; Davor Blažević storspelade vid 
ställningen 4-1 vilket hindrade Varberg från 
att få kontakt. Muamer Tanković fastställde 
femettan på tilläggstid.

1 mars, BP-HIF 0-2 Hammarby hade större 
bekymmer i Västerort där två divisioner 
skiljde mellan lagen, men nye målvakten Da-
vid Ousted fick debutera med en nolla. Imad 
Khalili gav Bajen en smakstart redan i andra 
matchminuten, men BP var en straff i ribban 
ifrån 1-1 i mitten av första halvlek. Istället 
kunde Alexander Kačaniklić fastställa slut-
siffrorna tidigt i andra halvlek.

8 mars, HIF-GIF Sundsvall 4-0 Hammarby säk-
rade avancemanget i Svenska cupen. 14 350 
fanns på plats, men detta skulle bli den sista 
matchen med publik på länge – och överhu-
vudtaget dröjde det 13 veckor innan nästa 
fotbollsmatch kunde spelas. Under tiden steg 
pandemins dödstal i såväl omvärlden som i 
Sverige. Aron Jóhannsson, Darijan Bojanic, 
Alexander Kačaniklić och Muamer Tanković 
såg till att 0-0 i paus blev 4-0 vid full tid. Ba-
jen närmade sig spelet från föregående höst 
och skulle kommande helg ta emot IFK Gö-
teborg i kvartsfinalen. Så blev det alltså inte.

14 juni, HIF-Östersunds FK 2-0 Efter många 
om och men kunde Allsvenskan slutligen 
sparkas igång i mitten av juni. Ingenting var 
naturligtvis som vanligt – istället för premi-
ärmarsch och halsdukshav vid inmarsch fick 
publiken bänka sig vid TV-apparaterna. Inne 
på arenan var upplevelsen helt overklig, men 
dessvärre skulle man behöva vänja sig. Den-
na oerhört märkliga upplaga av Allsvenskan 
inledde hur som helst Bajen med en 2-0-se-
ger mot ÖFK, där Darijan Bojanic vid båda 
målen spelade fram Muamer Tanković. Där-
med blev Paulinhos tidiga straffmiss neslig 
främst för honom själv.

17 juni, Elfsborg-HIF 2-2 Matchstart först i 

mitten av juni innebar ett stundtals väldigt 
tätt allsvenskt spelschema. Första halvlek 
fick en riktigt motig upplösning på Borås 
Arena. Richard Magyar tvingades byta, 
Aron Jóhannsson skrek förgäves på straff 
och Rasmus Alm gjorde 1-0 för hemmalaget. 
Kring andra halvlekens mitt vände Bajen på 
matchen, när Paulinho tryckte dit 1-1 på en 
retur och Alexander Kačaniklić prickade in 
ledningsmålet. Men med sex minuter kvar 
gjorde IFE 2-2 och Hammarby fick nöja sig 
med en poäng. 

21 juni, HIF-AIK 0-2 Redan i tredje omgången, 
en vecka in i serien, väntade säsongens första 
derby. Det blev en varm sommardag som vi 
helst inte blickar tillbaka på. Bajen tänkte sig 
att vända de unga gästernas man-man-spel 
mot dem, men såg istället själva paralyserade 
ut. När vi väl tyckte oss skönja att en upp-
ryckning var på gång till andra halvlek, så 
gjorde ”Gnaget” istället två mål på två mi-
nuter, en dubbelsnyting som de grönvita inte 
kunde resa sig ifrån. 

25 juni, HIF-IFK Göteborg 1-3 Så var det då dags 
för den där emotsedda kvartsfinalen i Svenska 
cupen, mellan två lag som inlett Allsvenskan 
knackigt. Inget av lagen fick något trendbrott 
i serien men ”Blåvitt” vann, och gick sedan 
hela vägen till att lyfta cupbucklan. Muamer 
Tanković hade gett HIF en tidig ledning men 
matchen vändes då Jeppe Andersen fick rött 
kort och IFK straff, i samma sekvens strax ef-
ter paus. Davor Blažević räddade – men gäs-
terna fick dit returen. Decimerade Bajen höll 
emot till förlängningen men väl där kunde 
Göteborg göra både 1-2 och 1-3.

28 juni, Mjällby-HIF 2-1 Hammarby ställdes 
mot två nykomlingar på raken, som överlag 
gjorde betydligt bättre ifrån sig än väntat. 
För grönvitt vidkommande innehöll borta-
mötet på Listerlandet såväl en drömöppning 
som ett mardrömsslut. Muamer Tanković 
behövde bara 48 sekunder på sig, men mitt i 
första halvlek fick Richard Magyar rött kort 
och Mjällby straff, ett omdiskuterat domslut. 
David Ousted räddade och Bajen behöll led-
ningen – till 88:e minuten. 2-1 kom sedan i 
93:e… ridå ner.
2 juli, HIF-Varberg 1-0 Här spelade såväl Gus-
tav Ludwigson som Aimar Sher och Kalle 
Björklund allsvenskt från start för första 
gången i karriären. Den förstnämnde av-
gjorde dessutom när han petade dit 1-0, 
halvtimmen in. I övrigt var denna match i 
femte omgången knappast någon av årets 
mest minnesvärda tillställningar. 

5 juli, Häcken-HIF 3-0 Hammarby släppte 
till ett flippermål efter kantfrispark, just när  

laget svarat för en skaplig första kvart. Trots 
mängder av kvitteringslägen i en halvlek som 
nog var Bajens bästa sedan omstarten, så 
gjorde oskärpan att ställningen stod sig. Med 
halvtimmen kvar av matchen utökade istäl-
let Hisingen-laget, och luften gick ur. 3-0 i 
slutminuterna underströk att detta blev en 
mörk söndag.

11 juli, HIF-Sirius 0-0 Andra raka hemmanol-
lan. I övrigt var det svårt att hitta plusvariab-
ler. Lagen hade egentligen bara varsin riktig 
målchans – Yukiya Sugita prickade stolpen 
med timmen spelad och kvarten därpå hade 
Mads Fenger en boll i nät, där offsideflaggan 
dock var uppe.

16 juli, Kalmar FF-HIF 1-2 I återseendet med 
Nanne Bergstrand och mötet med KFF, som 
ju inte varit något drömmotstånd i modern 
tid, så räckte två Paulinho-poäng till vänd-
ning och seger. Smålänningarna satsade 
under året och även här på inkast, och fick 
därigenom tidig utdelning. Men Hammarby 
vände alltså – precis innan paus petade Pau-
linho dit kvitteringen. Och i andra halvlek 
kunde Gustav Ludwigson lösa såväl en vinst-
balja som en rödvit målchansutvisning. Den 
segerlösa sviten på Fredriksskans och Guld-
fågeln bröts därmed efter 16 år.

20 juli, HIF-IFK Göteborg 1-1 Säsongen präg-
lades väl mycket av tappade ledningar, och 
allra bittrast blev hemmamötet med ”Blå-
vitt”. Bajen såg i denna svängiga match ut att 
få revansch för det nesliga uttåget ur Svenska 
cupens slutspel, då Imad Khalili kom in från 
bänken och stötte dit 1-0 med 20 minuter 
kvar. Han träffade dessutom ribban strax 
därpå, och uddamålsledningen var nog i un-
derkant. Upplösningen blev ändå mardröms-
lik – vid ett bortainkast i fjärde tilläggsmi-
nuten fick hälften av Hammarbys utespelare 
för sig att låsa och pressa. IFK spelade sig ur 
detta och ordnade en straff som också slogs 
i nät.

23 juli, Malmö FF-HIF 3-0 Matcherna dug-
gade tätt denna sent startade seriesäsong – 
tre dygn efter det tunga poängtappet mot 
Göteborg väntade nästa stormöte, blivande 
mästarna MFF på bortaplan. Där behöver 
lägena sitta, men vid Alexander Kačaniklićs 
jättechans mitt i första halvlek var bara de-
lar av bollen över mållinjen. Istället kunde 
”Di blåe” gå ifrån till 3-0 efter en minst sagt 
motig dryg kvart kring pausvilan, siffror som 
stod sig.

27 juli, HIF-Örebro 3-0 Bajen klev upp på rätt 
tabellhalva i kraft av en tremålsvinst mot 
ÖSK som hade kunnat vara större. Gustav 
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Ludwigson ordnade 1-0 framspelad av Jeppe 
Andersen, åter efter avstängning. Direkt ef-
ter paus stötte Mads Fenger dit tvåan vid en 
hörna. Abbe Khalili fastställde sedan seger-
siffrorna via en frisparkskanon i krysset från 
30 meter. Också ett sätt att göra första stru-
ten för klubben.

2 augusti, Helsingborg-HIF 1-1 Ett bortakryss 
av det bittrare slaget – trots att Hammarbys 
kvittering grejades med två sekunder kvar 
av tillägget. Bajen hade inte svårt att ta sig 
till vare sig lägen eller avslut; 20 försök rik-
tades mot det rödblå målet. Ändå var man 
alltså i underläge länge, efter en sällsynt jät-
tetavla av David Ousted. Gustav Ludwigson 
höll sig sedan alltså framme i allra sista mo-
mangen.

5 augusti, HIF-Falkenberg 1-1 Då tabellen väl 
räknats ihop uttalade sig flera i Bajen-lägret 
besviket över de många kryssen på hemma-
plan. FFF tog till alla medel och bortakeepern 
fick en tillsägelse för saktfärdighet efter sju (!) 
minuter. Vad värre var, så gjorde halläning-
arna även 0-1 nästan lika tidigt. Alexander 
Kačaniklić kvitterade i 70:e men skadades 
strax därpå, och då hade HIF bytt färdigt. 
Forceringen kom av sig.
 
9 augusti, Djurgården-HIF 1-2 Desto roligare 
än vid de föregående 1-1-missräkningarna 
hade Hammarby i arenaderbyt mot DIF. 
Aron Jóhannsson kunde inte ha valt ett bättre 
tillfälle för sitt efterlängtade första allsvenska 
mål – och det skulle bli fler. I derbyt fick han 
dock sedan utgå, men då utökade ersättande 
Imad Khalili. Bajen bjöd på ett självmål med 
kvarten kvar, men riktigt nära en upphämt-
ning var aldrig dom blårandiga.

13 augusti, Norrköping-HIF 1-2 Efter segern i 
Kalmar bröt Hammarby ytterligare en trist 
segerlös svit, den borta mot ”Peking”. Och 
precis som i Helsingborg kom här ett poäng-
givande mål med två sekunder kvar av stopp-
tiden. Dessförinnan hade Kalle Björklund 
både gjort sin första balja och orsakat straffen 
som innebar 1-1. Vid vinstmålet var Bajen 
rejält tillbakapressat och händelseförloppet 
var udda – David Ousted fick gult kort då 
insparken, som gav frispark på mittplan, lät 
vänta på sig. Efter Jeppe Andersens lyftning 
kunde Abbe Khalili trycka dit segermålet.

16 augusti, HIF-Elfsborg 2-2 Precis som borta 
blev det kryss mot säsongens största posi-
tiva överraskning. Boråsarna hade ledning-
en två gånger om, men innan paus gjorde 
Imad Khalili 1-1, och i 79:e minuten kunde 
Jóhannsson säkert göra 1-1 från straffpunk-

ten. Vladimir Rodić fick Elfsborg att dra på 
sig tre gula kort, varav ett blev Simon Strands 
andra i straffsituationen. HIF fick inte till 
forceringen men kunde räkna hem sjätte raka 
utan förlust.

22 augusti, Sirius-HIF 3-1 Hammarby mönst-
rade som i de föregående omgångarna en 
3-5-2-uppställning och det tycktes återigen 
falla väl ut. Ett massivt spelövertag genere-
rade pausledning, då Gustav Ludwigson spe-
lade fram anfallspartnern Paulinho fem mi-
nuter innan vilan. IKS svarade för en bättre 
andra halvlek samtidigt som Bajen gick ner 
sig, och med sju kvar orsakade Dennis Wid-
gren straff samtidigt som han också visades 
ut. Efter fyra minuter kom nästa straffmål 
för de blåsvarta. HIF fick till två fasta i ett 
sista försök, men vid den andra kom 3-1 i 
öppen bur då David Ousted flyttat upp i of-
fensiv box.

27 augusti, HIF-Puskás Akadémia 3-0 Ham-
marby var redan skapligt tydlig favorit mot 
ungrarna, särskilt i kraft av hemmaplan – se-
dan drabbades Europa League-kvalmotstån-
darna av pandemismitta i sin trupp. Abbe 
Khalili och Darijan Bojanic fixade 2-0-paus-
ledning mot ett försvagat Akadémia, och 
Paulinho fastställde 3-0 framemot full tid. 
Klara siffror i det efterlängtade Europacup-
spelet, och då gjorde 17-årige Martin Auer-
bach ändå en lika fin EL-debut i bortaburen 
som nyss värvade grönvite högerbacken Mo-
hanad Jeahze.

30 augusti, HIF-Kalmar FF 3-3 Richard Magy-
ar nickade dit ledningsmålet för Hammarby, 
men smålänningarna gjorde såväl 1-1 som 
1-2 innan paus. Bajen vände tillbaka i an-
dra halvlek, då Aron Johánnsson slog till två 
gånger om. Men de sista tio avgjorde, som 
alltför ofta denna säsong, till motståndarnas 
fördel. KFF fick med sig en poäng efter att ha 
gjort 3-3 i 82:a minuten.

10 september, IFK Göteborg-HIF 0-4 Efter 
ett kortare landslagsuppehåll bröt Ham-
marby den motiga allsvenska trenden med 
besked, och tog gruvlig revansch efter cup-
förlusten och den sent insläppta hemmakvit-
teringen mot ”Blåvitt”. Aron Jóhannsson 
hade konserverat sin målform och grejat 
en tidig ledning, som stod sig till vilan ef-
tersom IFK fick ett helt regelrätt mål bort-
dömt i halvlekens slutsekunder. Hemma-
laget saknade inte kvitteringsmöjligheter 
heller efter paus, men Bajen var betydligt 
effektivare. Inte minst gällde det Muamer 
Tanković, som i matchens slutskede svarade 
för ett tvättäkta hattrick på bara 16 minuter. 

13 september, HIF-Helsingborg 2-2 Här var det 
grönvita HIF:s tur att uppvisa påtaglig inef-
fektivitet, mot rödblå HIF som slogs för nytt 
allsvenskt kontrakt. Förgäves, skulle det visa 
sig, men poängen på Tele2 Arena hade kun-
nat visa sig viktig för ”Di röe”. Hammarby 
tappade ledningen såväl efter Imad Khalilis 
1-0 som efter Aron Jóhannssons 2-1 – båda 
målen gjorda tiotalet minuter in i respektive 
halvlek. Det fortsatte alltså att gå troll i hem-
maspelet, inte minst resultatmässigt.

16 september, HIF- Lech Poznań 0-3 Hammar-
bys polska gäster i Europa League fick senare 
svårt att hävda sig i den grupp D där Rangers 
och Benfica gick vidare, och tog bara poäng 
i segern mot Standard Liege. Monstruös var 
heller inte Bajens uppgift, men varken Aron 
Jóhannsson eller Gustav Ludwigson fick hål 
på målvakten. Istället avgjorde portugisen 
Pedro Tibas smartness. I 55:e slog han mynt 
av ett grönvitt försvarsmisstag och gjorde 0-1. 
I 58:e fick han Jeppe Andersen utvisad. Med 
decimerat manskap orkade HIF inte hota, 
och i slutminuterna kunde Lech utöka två 
gånger om – respass i andra kvalomgången.

20 september, AIK-HIF 3-0 Veckan fortsatte 
i moll. Vid söndagens länsderby mot AIK 
skaffade sig Hammarby ett tydligt spelmäs-
sigt övertag, men en markeringsmiss efter 
kantfrispark resulterade i ledningsmål för de 
svartgula. En kvadrupel i duellförluster ledde 
till 2-0 tio minuter därefter. Närmre än Kalle 
Björklunds nick rakt på keepern i jätteläge 
kom inte Bajen att hitta en väg tillbaka in i 
matchen, som slutade i lagets andra 0-3-för-
lust på raken.

27 september, Falkenberg-HIF 1-3 Damla-
get hade vänt till seger borta mot AIK på 
lördagen, och dagen därpå gjorde herrarna 
detsamma i Falkenberg. FFF tog ledningen 
halvtimmen in, men i andra akten reste sig 
Hammarby via två mål i halvlekens mitt. 
Gustav Ludwigsons slit bäddade för själv-
målskvitteringen innan Aron Jóhannsson av-
gjorde sex minuter därpå. Jóhansson skapade 
på tilläggstid straffen han själv fastställde 
slutsiffrorna på.

4 oktober, HIF-Djurgården 1-1 En av säsongens 
tyngsta matcher för Bajen. I en ryckig till-
ställning, som nog var det spelmässigt sämsta 
derbyt sedan den grönvita återkomsten till 
Allsvenskan, hade laget missflyt inte minst 
på ytterbacksfronten. Just efter att Mohanad 
Jeahze blivit bestulen på en straff efter blåran-
dig eftersläng, så tvingades Simon Sandberg 
utgå med ljumskbesvär. Muamer Tanković 
ordnade halvvägs mot paus 1-0 via en retur 
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och HIF såg ut att ha kontroll på matchen, 
där även Jeahze fick bryta och bäras ut på bår. 
Efter en sådan där frispark i ytterzon som får 
en att vilja hoppsparka någon, i 94:e, rakades 
den blårandiga kvitteringen i nät.

18 oktober, HIF-Mjällby 4-2 Efter ytterligare 
ett kort landslagsuppehåll tog Hammarby 
emot Mjällby, ett av säsongens utropsteck-
en. Här var det dock inget snack om att de 
grönvita skulle ordna trepoängaren och re-
vanschen för bortamötet. Gustav Ludwigson 
gjorde två baljor och Aron Jóhannsson en – 
redan innan 13 minuter var spelade. MAIF 
hann med en reducering innan paus, men 
efter Tim Söderströms 4-1 med halvtimmen 
kvar av matchen var saken biff. Fyran var ett 
av säsongens vackraste mål och denna söndag 
noterades Abbe Khalili för tre målgivande 
passningar.

25 oktober, Östersunds FK-HIF 1-3 Hammarby 
borde ha vunnit första halvlek mer än bara på 
poäng, men i andra närmade sig Gustav Lud-
wigson toppen av mål- och framspelningsli-
gan ytterligare då han gav laget ledningen 
via en retur. Alexander Kačaniklić stötte 
dit tvåan efter inspel och serverade därefter 
Aron Jóhansson till trean. ÖFK reducerade 
med knappa kvarten kvar, men Bajen kunde 
spela av matchen utan bekymmer.

1 november, HIF-Häcken 1-1 Några tre segrar 
på raken blev det aldrig 2020, och då är det 
också svårt att hota om Europaplaceringar, 
även en säsong där betydligt fler förväntade 
topplag gick knackigt. Och för vilken gång 
i ordningen som Hammarby här hakades av 
beträffande de platserna i tabellen, det gick 
det knappt att hålla ordningen på. Hemma-

returen mot Häcken hade åtminstone behövt 
vinnas, men laget från Hisingen tog ledning-
en kvarten in, och 0-1 stod sig länge. Nu blev 
istället glädjeämnet att Aimar Sher räddade 
poäng på tilläggstid – hans första A-lagsmål 
och en fullträff som dessutom röstades fram 
till Årets Mål på herrsidan.

8 november, Varberg-HIF 5-2 Dessa ständiga 
senhöstmatcher i Halland, som ju torde bli två 
även 2021 då Halmstad klev upp från Super-
ettan… de är med sina uteblivna strandhäng 
tröstlösa nog en vanlig säsong. Här fick Bajen 
dessutom kliva ut på Påskbergsvallens (eller 
vad vallen nu heter i år) sandade november-
matta utan bortastöd på plats. Om det kunde 
bli ännu värre än så? Jo, dessvärre. Mohanad 
Jeahze visades ut i en första halvlek där lagen 
förvaltade varsin tveksamt dömd straff, efter 
att BoIS tagit en tidig ledning. Aron Jóhans-
sons elvametersspark betydde alltså 2-1 som 
blev 3-1 kort in i andra, men trots att Gustav 
Ludwigson svarade med ett viljemål kom de-
cimerade HIF inte närmre. Istället kunde Var-
berg utöka till 4-2 och 5-2 i slutskedet.

12 november, Gute-HIF 0-5 Hammarby säkra-
de programenligt sin plats i Svenska Cupens 
gruppspel, borta mot ett FC Gute som säk-
rat sitt Division 2-kontrakt i slutomgången. 
Det avgörande ledningsmålet prickade Jeppe 
Andersen in redan efter två minuter. Akin-
kunmi Amoo blev tvåmålsskytt; hans första 
nätkänningar på svensk A-lagsmark. Mål 
gjorde även Dennis Widgren och Gustav 
Ludwigson.

22 november, HIF-Malmö FF 2-2 Avslaget mot 
de nyligen korade svenska mästarna, när Ba-
jens topp 4-plats börjat se definitivt körd ut? 

Ingalunda. MFF hade ledningen två gånger 
om, men söderbröderna var ändå närmre 
segern, i denna hetlevrade holmgång. Aron 
Jóhannsson hittade kryssmaskorna och gjor-
de 1-1 medan Alexander Kačaniklić fixade 
2-2 i 79:e minuten. Trots fyra mål storspe-
lade båda målvakterna. 

30 november, HIF-Norrköping 0-1 Först här dog 
säsongen definitivt, symptomatiskt nog efter 
en match där det spelmässiga funkade. Skär-
pan fanns dock inte där, och när ett av de 24 
grönvita avsluten väl passerade mållinjen så 
missade domarteamet detta. Istället för 1-0 
genom Paulinho gjorde ”Peking” 0-1 innan 
paus, siffror som alltså stod sig trots en insats 
som renderade i mängder av lägen.

6 december, Örebro-HIF 2-1 Oliver Dovins all-
svenska debut blev både vad han drömt om, 
och något att gräma sig över på hemresan. 
18-åringen inledde med en frilägesräddning, 
men kunde inte göra något åt Andreas Skov-
gaards nick efter hörna. Återigen tvingades 
Hammarby spela merparten av matchen med 
tio man, efter Richard Magyars två gula 
kort första halvtimmen. Och trots ett bra 
försök i andra halvlek, där Gustav Ludwig-
son fastställde säsongens poängskörd till 9 + 
11 med sin kvittering, avslutades säsongen i 
moll. ÖSK avgjorde i 90:e minuten då Do-
vin förlorade en luftduell. Matchen spelades 
i ett fjärdeställ där Bajen-supportrarna tacka-
des, och Bajen Fans var inte sena att svara 
”Tack detsamma” illustrerat med sin klas-
siska ”Avgå alla”-tisha. Galghumorn är det 
sista som överger en hammarbyare, men vi 
använder den helst mer sällan nästa säsong.

Mattias Jansson

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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Efter att ha fallit på upploppet, på de 
grymmaste av sätt, vid de två säsonger 
som fortlöpt sedan renoveringen av Ham-
marby IP – med nedflyttning respektive 
missat avancemang i slutomgången – 
så skulle damerna nå ända fram 2020. 
Även om bara 50 åskådare släpptes in, 
och även om första matchen utan pu-
blik blev ett magplask, så fick vi se lite 
av den kraftfulla symbios mellan publik 
och lag som ofta är ostoppbar på Söder. 
Morön hade ett tag andraplatsen, men 
när Bajen påbörjade en svit om 14 raka 
segrar kunde de grönvita från Skellefteå 
inte svara – och som en bonus säkrades 
cupavancemanget.

18 januari, F17-landslaget-HIF 2-3 Hammarby 
inledde försäsongsmatchandet på Bosön med 
att, som året innan, möta F17-landslaget in-
omhus. 2019 blev det 3-0-seger och denna 
gång var marginalen knappare – blågul re-
ducering på tilläggstid innebar vinst med ud-
damålet för Bajen. Moa Ekmyr Garpenbeck 
gjorde trean mot sina jämnåriga motståndare, 
medan Filippa Graneld gjorde det första led-
ningsmålet och Emilia Larsson det andra 
fram till 2-1.

2 februari, Flora-HIF 1-0 Inför runt 500 grön-
vita i bollhallen EJLi Jalgpallihallis, varav nå-
got dussin höll på de estniska mästarna, så föll 
tigerrandiga Bajen vid årets kryssningsmatch 
– ett stort spelövertag till trots. Flora gjorde 
matchens enda mål på hörna knappa kvarten 
in och lyckades hålla undan.

15 februari, HIF-Karlslund 0-1 Allsvenska fjol-
årsåttan KIF Örebro utgjorde motståndet 
i Hammarbys tredje försäsongsmatch, den 
första på ”Kanalplan”. Som i Tallinn var HIF 
spelmässigt bättre, men för oprecist i sista 
tredjedelen, inte minst i en första halvlek som 
laget borde ha vunnit. Matchens enda mål 
gjorde istället örebroarna, tidigt i andra.

22 februari, Åland United-HIF 1-1 Nästa resa 
ut på Östersjön företogs till Åland och Eck-
eröhallen, där finska serie- och cupmästarna 
Åland United – med blivande Hammarby-
målvakten Anna Tamminen – tog emot. Pablo 
Piñones-Arce konstaterade att laget presterade 
en jämnare insats än i de tidigare försäsongs-
matcherna. Matchens båda mål föll tätt mitt i 
andra halvlek, där hemmalaget tog ledningen 
tre minuter innan Emilia Larssons kvittering.

29 februari, HIF-Sandviken 3-0 I försäsongens 

andra hemmamatch fick Bajen en desto enk-
lare resa, mot nykomlingen SIF. Britta Gyn-
ning och Emma Jansson var tillbaka i spel 
efter skavanker, och lika glädjande var Dajan 
Hashemis båda mål – den grönvita utdelning-
en kom i andra halvlek där danskan gjorde 1-0 
och fastställde 3-0 från straffpunkten. Däre-
mellan stötte Filippa Graneld in tvåan.

22 mars, HIF-Älvsjö 2-1 Efter några veckors 
spelledigt, men allt annat än träningsfritt, 
ställdes Hammarby mot uppflyttade Älv-
sjö. Gästerna besegrades med 2-1, efter en 
1-0-pausledning som Ellen Wangerheim ord-
nade – 15-åringens första A-lagsbalja. Hanna 
Folkesson gjorde även hon sitt första mål för 
klubben när 2-0 förpassades upp i nättaket. 
Siffrorna var i underkant då bortareducering-
en kom först i 93:e.

28 mars, HIF- Brommapojkarna 2-1 Eftersom 
Elitettan skjutits upp, tog klubben till ett nytt 
grepp. En försäsongsturnering planerades till 
april, då Hammarby skulle mäta krafterna 
med tvillingklubbarna Djurgården och AIK 
samt BP, och hävda sig mot allsvenska Eskil-
stuna och Uppsala. Men av alltför välbekanta 
skäl gick det mesta i samhället i stöpet, och 
istället blev det enkelmöte med de rödsvarta 
från Västerort. Felicia Savings 1-0 kom efter 
ett välplacerat vristavslut efter hennes egen 
bollvinst, och 2-0 efter en hörna där Helén 
Eke störde så pass att grannklubben gjorde 
självmål. BP reducerade tidigt i andra men var 
aldrig nära att hota Bajens seger, som bärgades 
inför tomma läktare. Genrepet blev Bajens 
sista match på uppemot tre månader.

14 juni, HIF-AIK 1-4 Om man vetat att detta 
premiärderby skulle utgöra den komprime-
rade säsongens stora plump, så hade förlusten 
varit mindre svårsmält där och då. Att Ham-
marby höll i taktpinnen och att siffrorna speg-
lade matchen illa, det var en klen tröst för pre-
cis alla utom den ledarstab som ju har ett mer 
långsiktigt perspektiv. 0-1 kvarten in följdes 
av dubbla försvarsmisstag slag i slag; 0-2 och 
0-3 inom en minut just innan paus. Käftsmäl-
larna kom just efter två grönvita jättelägen 
– och följdes på halvlekens tilläggstid av två 
Bajen-ribbträffar i samma sekvens. Helén Eke 
forcerade in en reducering i 77:e, men Ham-
marbys tänkta forcering gick i stöpet då AIK 
utökade mot slutet.

18 juni, HIF-IFK Kalmar 2-1 Elitettans sche-
maläggning var förstås utmanande, men att 
spelprogrammet bjöd på en ny hemmamatch i 

omgång 2 blev en av väl många konstigheter. 
Småländskorna, femma i fjol och allsvenska 
säsongen dessförinnan, vann nog första halv-
lek på poäng. Men den blev mållös, och Ba-
jen tog istället ledningen när Dajan Hashemi 
efter ett fint anfall direktsköt dit 1-0 i 53:e. 
Bara minuten därpå utjämnade dock IFK, 
men Hammarby hade en till målgivande upp-
rullning i sig. Emma Jansson avgjorde med 
tio minuter kvar – 2-1 sedan inbytta Hanna 
Lundkvist serverat.

27 juni, Lidköping-HIF 0-2 2019 blev match-
en på Framnäs IP säsongens första torsk då, 
men här var det Bajen som avgjorde på LFK-
specialiteten fasta situationer, genom en tidig 
och en sen strut med solitt försvarsarbete 
däremellan. Och ett offside-bortdömt Emma 
Westin-mål efter passning snett inåt bakåt, 
något som tyvärr blev ett stående tema under 
”vårsäsongen”. Beträffande de godkända bal-
jorna nickade Alice Carlsson på hörna, i nät 
via Hanna Folkesson som tilldelades målet. 
Emma Jansson visade i 83:e kyla i den väst-
götska högsommarhettan, när hon satte dit 
den straff hon själv ordnat.

1 juli, Bollstanäs-HIF 0-3 Bakom de bekväma 
segersiffrorna mot uppflyttade BSK, på nästan 
brittiskt idylliskt belägna ”Bippen”, dolde sig 
visst palaver. Emma Jansson ordnade återigen 
mål från straffpunkten, i 34:e – trots ett dus-
sintal tutande bilar just bakom nätmaskorna. 
Drive in-publiken, påhejad av speakern i tider 
då klubbar som nådde pandemidebattens ra-
dar höll sig desto mer i skinnet, fick se hem-
malaget göra 0-2 i egen bur – en boll Dajan 
Hashemi annars hade petat dit. Vi fick också 
bevittna ett andra bortdömt Emma Westin-
mål på fyra dagar, den här gången kom off-
sidefanan upp vid inkast… Hanna Folkesson 
avgjorde hur som helst definitivt, med 3-0 i 
64:e.

4 juli, Alingsås-HIF 0-1 Hammarbys fjärde raka 
seger satt långt inne. Emilia Larsson, som tio 
minuter in hittat nätmaskorna men av domar-
teamet ansågs ha fått med sig bollen med ar-
men, slog istället till med sitt avgörande i sista 
stund. Med 88 minuter på uret språngnickade 
hon dit matchens enda mål, ett av säsongens 
viktigaste, för ett dittills ineffektivt Bajen. 

11 juli, HIF-Sandvikens IF 8-0 Efter tre raka 
bortamatcher, tre raka nollor och nio poäng 
återvände HIF till Södermalm. Då fick laget 
till en fullständig islossning, och bandysiffror 
mot laget som delar spelarbuss med SAIK. 

Damlaget
Höstrevansch för damerna
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Emma Jansson fick hål på rödvästarna redan 
efter tre minuter och svarade för ytterligare 
två mål, i en storseger där såväl Frida Thörn-
qvist och Ellen Wangerheim gjorde sina första 
seriemål för föreningen. Den förstnämndas 
dag och fotbollssommar spolierades dock av 
skadan efter kollisionen med bortamålvakten, 
som höll henne ur spel fram till vintermat-
cherna. Ett självmål och Hanna Lundkvists 
mål utgjorde övriga påsar. Faktiskt speglade 
dock 4-0 i paus matchen illa; Sandviken hade 
sina möjligheter, men Britta Gynning höll 
alltså återigen nollan.

18 juli, Kvarnsveden-HIF 0-0 Efter målkaval-
kaden skulle Hammarby vända trenden mot 
Kvarnsveden, som man trivts mindre bra mot 
de senaste åren. En ny nolla blev enda riktiga 
ljuspunkten under denna utflykt till Dalarna 
och Borlänge, där de grönvita trots en mängd 
lägen inte kom närmre än June Pedersens fri-
spark i ribban.

25 juli, HIF-Brommapojkarna 2-2 Andra raka 
poängtappet, trots att HIF vände underläge 
till ledning. Det blev alltså inte den återkomst 
till Sverige och Hammarby IP som pausinbyt-
ta Petronella Ekroth tänkt sig – istället prick-
ade hon ribban när de grönvita forcerade mot 
slutet. Dessförinnan hade BP tagit en rättvis 
ledning som man höll till paus. Hanna Fol-
kesson och Klara Andrup såg ut att ordna upp 
situationen i andra, men precis efter Andrups 
första grönvita mål kom 2-2. Det gnisslades 
en del runtomkring, då AIK seglade iväg och 
tvåan Morön skaffat sig ett försprång ovanför 
strecket – men Bajen hade svar på tal under 
”höstsäsongen”.

1 augusti, Sandviken-HIF 1-2 Om det vände 
med besked, efter de där slarviga och frustre-
rande kryssen mot Kvarnsveden och BP? Njäe, 
det vore mycket sagt. Men de två bortamat-
cherna mot SIF och IFK Kalmar resulterade i 
sex poäng och två raka vinster, när Jonna An-
dersson klev in mellan stolparna efter Britta 
Gynnings hjärnskakning vid ett träningspass. 
Hon rev visserligen onödigt ner en rödväst på 
väg ur farligt läge, vilket gav straff och över-
raskande 1-0 åtta minuter in på VM-Arenan 
– där Ungern spelade sina gruppspelsmatcher 
mot Wales och Mexiko 1958. Emma Jansson 
nickade dit 1-1 mitt i första halvlek, och även 
om Emilia Larssons frisparkskanon avgjorde 
först i 79:e, så hann det aldrig kännas oroligt 
på allvar. Långt ifrån 8-0 som i hemmamötet 
med nykomlingen från Gästrikland, men en 
kontrollerad om än något krampaktig borta-
vinst.

8 augusti, IFK Kalmar-HIF 1-2 Andra raka 
2-1-bortavinsten, och säsongens andra 2-1-se-
ger mot IFK Kalmar – efter en andra halvlek 
som kanske var årets bästa prestation. I paus 

var dock småländskorna, som hängde med en 
bit i kampen om uppflyttning, i 1-0-ledning 
och dessutom ikapp poängmässigt. Lawlaw 
Nazeris och Klara Andrups inhopp på höger-
kanten gjorde dock jakten på vändning när-
mast furiös. Och som så många gånger i år, 
så var det Hammarbys båda Emmor som klev 
fram. Jansson rakade dit kvitteringen med 
halvtimmen kvar, och spelade fem minuter 
därpå fram till Westins segermål.

14 augusti, HIF-Bollstanäs 4-1 Liksom i borta-
mötet var det tre måls klasskillnad mellan la-
gen. Inte minst i första som Bajen vann med 
4-0, sedan Emma Jansson och Emilia Lars-
son båda slagit till två gånger var. BSK fick 
en kvittering bortdömd vid 1-0 och då Lars-
son överskruvslobbade i nät var saken avgjord 
redan 21 minuter in. Besynnerligt nog var 
4-0-halvleken spelmässigt jämnare än den an-
dra… som BSK vann.

22 augusti, Mallbacken-HIF 1-1 Visst, Ham-
marby gjorde riktigt fina avslutande 45 i 
Kalmar och fick utdelning under de första 45 
mot Bollstanäs, men den generella och rela-
tiva svackan fortgick. Och underströks av 
hur svårt laget hade att hantera naturgräset i 
Mallbacken, utanför Lysvik, utanför Sunne, 
en bit norr om Karlstad. Desto belåtnare var 
det sköna gäng riskgruppsgubbar som tagit 
med brassestolarna till idrottsplatsens stäng-
sel. Britta Gynning var tillbaka och räddade 
nästan omgående en straff, men MIF gick 
ändå till pausvila med 1-0. Carol Rodrigues, 
brasiliansk anfallare som värvats i veckan och 
startade direkt, fick en välkomstsmäll till Eli-
tettan och utgick inför andra. June Pedersen 
slog 1-1 i nät med 20 minuter kvar och Bajen 
forcerade för ett avgörande, men fick inte fram 
lägena.

26 augusti, Sunnanå-HIF 1-4 Nu var Morön 
fyra poäng före med över halva serien spelad. 
Det avståndet var jumbon Sunnanå inte nära 
att hjälpa Skellefteå-grannen MSK att utöka. 
Hanna Lundkvist tog egen retur och gav Ba-
jen ledningen, men direkt därpå gav säsongens 
försvarssjabbel självmål och 1-1. June Peder-
sen avgjorde mitt i halvleken då hon knäade 
in bollen, och i andra halvlek kunde Felicia 
Saving och Dajan Hashemi utöka. Raiza, 
nyligen värvad från Espanyol, svarade för ett 
glimrande kvartsinhopp; känslan var att den 
resliga brasseforwarden skulle komma betyd-
ligt mer till sin rätt än vad som blev fallet.

30 augusti, HIF-Alingsås 1-3 Tredje matchen 
på sex dagar, och den första med publik, fog-
ligt utspridd på huvudläktaren. I första halv-
lek (0-1) nåddes botten i den nämnda som-
marsvackan – i hällande höstregn. Även om 
Hammarby var på väg att vända efter Emma 
Janssons nickkvittering tidigt i andra, då Ca-

rol Rodrigues fick ett ledningsmål offsideav-
vinkat, så var det inte bara missflyt att AFC 
direkt därpå återtog ledningen. Raiza hade 
även hon en boll inne, på tilläggstid, men 
även denna avvinkning föreföll korrekt om än 
knapp. I minut 86 kom så sista spiken i kistan. 
En klen tröst där och då, inte minst för Pet-
ronella Ekroth som långtidsskadades på nytt: 
Morön föll mycket överraskande, 0-4 mot BP. 
Men den genomklappningen skulle sätta to-
nen för slutstriden.

5 september, Brommapojkarna-HIF 3-4 För det 
ena grönvita topplaget återhämtade sig bättre 
än det andra när varsitt derby stod härnäst på 
omgångsmenyn. Båda vann visserligen med 
uddamålet, men Bajens uddamålsseger på 
Grimsta var mer övertygande än Moröns 2-1, 
mot ett Sunnanå som då bara tagit poäng i en 
av 14 matcher. Hammarby var rent av på väg 
mot en utklassningsseger, efter Hanna Folkes-
sons nick i 35:e, där assisterande domaren såg 
att bollen var inne. BP replikerade visserligen 
tidigt i andra – men Carol Rodrigues, Emilia 
Larsson och Dajan Hashemi ordnade ett tre-
målsförsprång. HIF rörde till det två gånger 
om, men 2-4 och 3-4 kom för sent för att det 
skulle bli riktigt nervigt.

8 september, Stuvsta-HIF 0-2 Här klämdes en 
cupmatch in, och då fick flertalet F19-spelare 
chansen – Mercy Sabuni som hunnit debu-
tera i Elitettan fick sällskap av Ida Egegård, 
Moa Ekmyr Garpenbeck, Malva Fors och 
Eden Lind. Det gick alldeles utmärkt – tidi-
ga, snabba mål av Lawlaw Nazeri och Raiza 
punkterade mötet. Mest noterbart var annars 
att hemmalaget fick byta till bortaställ… efter 
att matchen sparkats igång. Belysningen för 
SIF:s A-damer var nämligen betydligt grum-
ligare än den vid tonårskillarnas lilla plojplan 
just intill.

12 september, HIF-Sunnanå 5-1 September 
fortsatte i hemmareturernas tecken. Denna 
femetta var inte mycket att orda om – förutom 
att Ellen Gibsons piratmålgest närmast blev 
ikonisk, och att HIF äntligen fick segersjunga 
med supportrarna igen. Målskyttet spreds i 
övrigt ut på Emma Jansson, Dajan Hashemi, 
Emma Westin och Emilia Larsson. Dagen 
efter var vi många som jublade över Alingsås 
bortaseger mot Morön… nu var andraplatsen 
äntligen i rätt grönvit ägo. 

19 september, HIF-Mallbacken 2-1 ”Revansch” 
för bortakrysset – och Elsa Karlssons 2-1-nick 
på tilläggstid var nog hela årets viktigaste mål. 
Poängtapp mot värmländskorna och Bajen 
hade haft tre poäng plus målskillnad upp till 
Morön. Hammarbys prestation var inget vi-
dare men moralen fanns där. För första halv-
lek var motig – Carol Rodrigues fick ännu ett 
offsidemål bortdömt (motståndarna lommade 
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fram för avsparken och protesterade aldrig, 
en scen som utspelade sig en handfull gånger 
under året). Sedan tog Mallbacken ledningen 
framemot paus. Istället för 1-0 från nära håll 
drämde brasilianskan till med en 1-1-halv-
distansrökare, med halvtimmen kvar. June 
Pedersens precisa vänsterhörna nickbomba-
des dit av mittbacken Elsa Karlsson – ingen 
dålig första balja för klubben.

26 september, AIK-HIF 1-2 Revansch på ”Skyt-
tan”, efter att supportrar bjudit på extra tagg-
ning inför bussens avfärd mot Uppland. Säga 
vad man vill om överprestation – Allmänna 
hade bara ett ynka poängtapp innan höstder-
byt. De svartgula tog också ledningen tidigt, 
men Emma Jansson och Emma Westin sva-
rade med matchvändande mål redan innan 
paus. Westin, som vrickat foten under upp-
värmningen, kunde tejpas ihop och göra 
1+1. Seriefinalen i ruggvädret bjöd således en 
defensiv uppgift i andra halvlek, som Ham-
marby löste förtjänstfullt över hela planen.

3 oktober, HIF-Kvarnsveden 4-1 Ytterligare re-
vanschläge efter 0-0 i Borlänge och på hem-
maplan var det inget snack, trots en ganska 
krampaktig prestation där Carol Rodrigues 
ökade på ledningen med sista sparken i för-
sta halvlek, som hade speglats bättre av 1-1 
på tavlan. HIF fick genomföra i princip hela 
andra halvlek i uddamålsledning efter tidig 
KIK-reducering efter paus, men i slutminu-
terna kunde Emma Westin och Emilia Lars-
son bättra på målskillnaden. Inledde mål-
skyttet, det gjorde förstås Emma Jansson.

6 oktober, HIF-Älvsjö 2-0 Om någon match 
var ”en dag på jobbet” i år, så var det denna 
cupmatch där Hammarby gjorde vad man 
skulle för att nå gruppspelet kommande 
vårvinter. Utom möjligen för Ellen Wanger-
heim, som öppnade målskyttet på ett oerhört 
vackert sätt. Mötet levde fram till Felicia Sa-
vings straffmål i 84:e – i historieböckerna. I 
verkliga livet var Älvsjö chanslöst, trots eller 
tack vare stor rotation i Hammarby-elvan.

10 oktober, HIF-Lidköping 5-1 Årets andra 
hemma-femetta, men då LFK (i det mest 
obscent fluorescerande bortastället sedan 
Landskronas herrar gästade Tele2 Arena i 

chockrosa 2013) krigade för nytt kontrakt 
var Emma Westins 1-1-mål viktigt inför 
andra halvlek, där hon också svarade för 
3-1-baljan. Carol Rodrigues och den allt of-
tare offensivt inbytta Klara Andrup nätade 
också, precis som Ellen Wangerheim.

14 oktober, HIF-Jitex 3-0 Vi har berört det 
lite besynnerliga spelschemat tidigare. I 
omgång 21 ställdes Hammarby mot Jitex 
på hemmaplan. I omgång 22 ställdes Ham-
marby mot Jitex på bortaplan. Den klas-
siska klubben från Mölndal var en av alltför 
många nykomlingar i Elitettan, och den 
som hängde med bäst på övre halvan. Att 
JBK dock var avhakat inför slutomgångarna 
var knappast till nackdel för Bajen, som för 
egen maskin dessutom levererade två solida 
trepoängare. Emma Jansson avgjorde på 
nytt, från distans i 51:a, och när June Pe-
dersen efter många nästan-frisparkar under 
året hittade rätt 20 minuter därpå, så kunde 
vi andas ut. Alice Carlsson fastställde sedan 
3-0 från nära håll. 

17 oktober, Jitex-HIF 0-5 Onsdag blev snabbt 
lördag, och faktiskt var denna målmässiga 
storseger på Åbyvallen jämnare än föregå-
ende möte på Södermalm. Men här kom den 
retroaktiva, radioaktiva utdelningen för årets 
brända lägen. Emilia Larsson slog till två 
gånger på en minut i mitten av första – och 
inbytta Klara Andrup ville inte vara sämre 
på tilläggstid i andra. Däremellan hade num-
mer 16 också fullbordat sitt hattrick. Nu var 
avståndet ner till Morön uppe i fem poäng… 
men två inbördes möten återstod.

25 oktober, Morön-HIF 0-3 Ett resolut Ham-
marby visade var skåpet skulle stå och avgjor-
de i praktiken striden om andraplatsen uppe 
i ett snöigt Skellefteå. Elsa Karlssons andra 
mål för HIF var även hennes andra livsvik-
tiga hörnnick för året. Emilia Larsson följde 
upp hattricket på Västkusten med två påsar 
i Västerbotten – och en lång, lång höstkamp 
var nästan över.

31 oktober, Älvsjö-HIF 0-3 Ärrad av de senaste 
säsongernas upplösningar, så var man be-
redd på en pärs mot kontraktskrigande Älv-
sjö invid pendeltågsspåret. Men laget gick 

förlustfritt genom hela årets tävlingsspel på 
bortaplan – inför hundratalet tjuvkikande 
och allt mer allsvenskt rusiga supportrar, 
så gjorde Hammarby och inte minst Carol 
Rodrigues processen kort med ÄAIK. Bra-
silianskan nickade in det mål som konkret 
innebar avancemang och utökade sedan via 
en retur. Matchen rundades också av på bästa 
sätt, då ett vackert anfall avslutades med att 
Felicia Saving pangade upp trean i krysset. 
Korkarna smällde på båda sidor om stängslet, 
eldarna sken upp hela Gullmarsplan – saken 
var äntligen klar.

7 november, HIF-Morön 2-0 Serien skulle ju 
spelas färdigt också, och den här långresan 
söderut såg nog Morön inte direkt fram emot. 
Emma Jansson låg bakom ledningssjälvmå-
let, och i andra halvlek ordnade Emilia Lars-
son 2-0. Otroliga sex mål på tre matcher för 
henne, femte raka nollan för Britta Gynning 
och Jonna Andersson. Och den tolfte raka 
segern för Bajen som förstås hyllades ytterli-
gare av den hemmapublik som tilläts. Annars 
då? Jo, det unga domarteamet stod också för 
en helgjuten insats; en strimma av hopp för 
Elitettan när det Hammarby-fria mörkret nu 
sänker sig över serien.

14 november, HIF-Älvsjö 5-2 Det andra mö-
tet med Älvsjö på två veckor, tillika serie-
avslutningen, avslutades med ett bortajubel 
på tilläggstid – när gästerna låg under med 
fyra pytsar. Då stod det nämligen klart att 
existensen i serien säkrats tack vare övriga 
resultat. Särskilt fokuserat på uppgiften var 
heller inte Bajen, och att gå på 80 procent i 
en match kunde laget faktiskt unna sig ef-
ter denna hektiska höst. Emma Jansson och 
Emilia Larsson mäktade dock med två mål 
var, med en sammanlagd målskörd på 17 res-
pektive 16 av lagets 76 nätkänningar i Elitet-
tan. Frida Thörnqvist, tillbaka efter skadan, 
stod för femman. Truppen, och särskilt ny-
förvärven inför året, fick ytterligare en föra-
ning om vad det kan innebära att spela för 
Hammarby – då många slöt upp såväl på 
som utanför Hammarby IP, och tackade för 
ett väl utfört arbete. Förhoppningsvis ses vi 
snart igen, under ännu trevligare omständig-
heter.

Mattias Jansson
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Futsalvarianten av fotboll drivs av HIF FF och har blivit en 
succé, framför allt gällande herrseniorlaget. Under säsong-
en 2019-20 vann laget först grundserien Svenska Futsalli-
gan och tog därefter hem SM-guldet genom att besegra IFK 
Göteborg i finalen.

Herrlaget har ambitionen att etablera sig i toppen av svensk futsal. 
Då SM-silvret från 2019 blev till SM-guld 2020 är man på god väg. 
Laget vann både grundserien och SM-slutspelet efter en historisk 
finalseger där IFK Göteborg besegrades med 2-1 i Eriksdalshallen. 
Som svenska mästare fick laget möjlighet att spela UEFA Futsal 
Champions League. Med anledning av coronapandemin hade det 
inledande gruppspelet begränsats till enkelmöten. Hammarby fick 
en tuff lottning och ställdes mot litauiska FC Vytis. Matchen spe-
lades i Jonava och slutade tyvärr 3-1 till hemmalaget. Özgur Yasar 
gjorde Hammarbys mål. 

Under året har Hammarby fått en ökad representation i futsal-
landslagen. Alan Arslan, Gabriel Diaz, Sebastian Holmqvist och Li-
ridon Makolli ser ut att kunna bli viktiga kuggar i det landslag som 
under 2022 ska kvala till futsal-VM, och Hammarbys huvudtränare 

Daniel Blanco var assisterande förbundskapten för damlandslaget 
under 2020. Zeynep Anar, herrlagets målvaktstränare, är för övrigt 
själv målvakt i damlandslaget.
  
Futsal fortsätter att vara Sveriges snabbast växande sport. Med 
direktsända matcher på Eurosport och en allt större publik ser 
framtiden ljus ut. Det är mycket glädjande att se att publiken i Er-
iksdalshallen består lika mycket av hängivna och trogna Hammar-
bysupportrar som nyfrälsta hammarbyare från futsalvärlden. 
  
På ungdomssidan har vi representation i samtliga serier för pojkar 
och flickor 10-16 år. Under hösten startades även ett P16-19 lag med 
syfte att ta tillvara på det stora intresset inom åldersgruppen och på 
sikt kunna förse SFL-laget med egna talanger. Ungdomslagen spe-
lade fin futsal hela vintern till dess att restriktionerna på grund av 
pandemin stängde seriespelet. Fortfarande är det största hotet mot 
ungdomarna som vill spela futsal att de inte tilldelas några tränings-
tider i Stockholm Stads hallar. 

Joakim Eriksson
Sportchef Hammarby Futsal

Futsal
SM-guld och Europaspel!

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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Årsmötet 2020 
Motioner, styrelsens förslag och beslut
Motion nr. 1 – 2020.
A-laget skall spela minst en tränings-
match per vår på Hammarby IP!
I en tid som närmast kan liknas en identitetskris, 
där Zlatan köper aktier i klubben, vi spelar på en 
arena som är gråare än Gullmarsplan en regnig 
dag i november, och där Hammarby helt plöts-
ligt är med i toppen istället för botten, så är det 
viktigt att komma ihåg vad som gör Hammarby 
till Bajen.

Jag föreslår därför att minst en träningsmatch, 
gärna den sista inför säsongen, ska anordnas 
på nyrenoverade Kanalplan. Cup-matcherna för-
står jag att man vill spela på Tele2 arena med 
tanke på publiktillströmningen, men att anordna 
en träningsmatch borde inte vara en omöjlighet. 
Inträdet, som bör vara frivilligt, bör rimligtvis till-
falla en mer behövande sektion inom förening-
en. Att under denna match dela ut ett litet häfte 
eller liknande där Hammarbys historia beskrivs i 
korthet hade varit trevligt. 

Jag yrkar alltså för att Hammarbys a-lag ska 
spela minst en träningsmatch på Kanalplan in-
för den allsvenska säsongen 2020. 

Stockholm 2020-03-14 
Arvid olsson

Styrelsens yttrande:
Styrelsen sympatiserar starkt med ambitionen 
att förstärka Hammarby IP som ytterligare en 
bastion i Bajenland tillsammans med Årsta och 
Tele2 Arena. Hammarby IP är i första hand ett 
hem för Hammarby Dam och Hammarbys flick-
akademilag, som har prioritet framför våra Aka-
demi- och breddlag, vårt A-lag och HTFF.

Matchplaneringen för A-laget är emellertid en 
fråga för HFAB:s sportsliga ledning, som behöver 
ett fullt mandat att planera säsongen med sikte 
på sportsliga framgångar.

Hammarby IP kvalificerar sig på egna meriter 
som ett synnerligen konkurrenskraftigt alter-
nativ för A-lagets träningsmatcher, vilket t.ex. 
vårens fullsatta träningsmatch mot Midtjylland 
visade. Och det är önskvärt att vi fortsätter på 
den inslagna linjen.

Styrelsen föreslår årsmötet att, om motionären 
godtar detta, ändra yrkandet från ”ska” till ”bör” 
och föreslår i så fall att årsmötet bifaller motio-
nen.

Årsmötets Beslut:
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen 
med ändring i yrkandet från ”ska” till ”bör”.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen med 
styrelsens förslag till ändring.

Motion nr. 2 – 2020.
Ny säsongsindelning!
Fotbollssäsongen är i vårt land utlagd över året, 
dvs vår-höst.

Detta har fungerat under flera 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 flyttat ut från 
Sverige för lättförtjänta pengar men med dålig 
spelarutveckling. Detta är den ena sidan, den 
andra sidan är att lagen i vår allsvenska kan bli 
sönderköpta vid en bra vårsäsong och därmed 
får börja om till hösten med ett ”nytt” lag. Detta 
är olyckligt och otryggt för våra svenska klub-
bar. Allt beror på att den europeiska säsongen 
är höst-vår, men med öppen 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 i stället för ”vinterväder”.

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

Stockholm 2019-12-01
Jan Aspefjord

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar Jan för hans motion.

Denna fråga var uppe under årsmötet 2019. 
Styrelsen föreslog då att avslå motionen, vilket 
även blev årsmötets beslut. Dock skulle styrel-
sen via representanter i SEF ta upp frågan med 
övriga klubbar för att skaffa mer kunskap om 
vad en eventuell förändring skulle innebära i 
praktiken, dels för den sportsliga verksamheten 
dels ur ett supporterperspektiv.

Detta har gjorts. Men då frågan inte är priori-
terad inom SEF har den heller inte resulterat i 
konkreta resultat. 

Frågan är dock ständigt aktuell och diskuteras 
kontinuerligt i olika forum hos SEF och SvFF. 

Styrelsen är som tidigare tudelade i frågan med 
övervikt att bibehålla nuvarande upplägg. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.  

 Motion nr. 3 – 2019.
Ursprungligt bildande. 
Den niosidiga, mycket läsvärda motionen i dess 
helhet återfinns i bilaga 1. Här går vi direkt på:

Förslag till beslut

Förslag till ändring i stadgar för Hammarby IF 
Fotbollförening: Att andra stycket i inledningen 
till stadgarna, som nu lyder så här:

”Föreningen bildades den 2 november 1998 och 
utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som 
ursprungligen bildades den 7 mars 1897 och in-
trädde i Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den 

tidigare fotbollssektionen i Hammarby IF inrät-
tades ursprungligen 1915.”

ändras till följande lydelse:

Föreningen bildades den 2 november 1998 och 
utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som 
ursprungligen bildades 1889 och fick sitt nuva-
rande namn den 7 mars 1897 och inträdde i 
Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den tidigare 
fotbollssektionen i Hammarby IF inrättades ur-
sprungligen 1915.

Motion/förslag: 
Att Hammarby IF Fotbollförening i alliansfören-
ingen Hammarby IF återkommande, och minst 
en gång per år fram tills avsedd effekt åstad-
kommits, ska verka för att den bakomliggande 
information som tagits upp i denna motion blir 
känd och, att mot bakgrund av innehållet i fören-
ingens styrelseprotokoll från den 7 mars 1897 
samt i linje med styrelsebeslutet den 16 mars 
1906, verka för att första meningen i inledning-
en till Stadgar för Hammarby IF som nu lyder så 
här:

För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungli-
gen stiftad den 7 mars 1897 och ombildad till 
en alliansförening från och med den 1 januari 
1999.

ändras till följande lydelse:

För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprung-
ligen stiftad 1889, namnändrad till sitt nuva-
rande namn den 7 mars 1897 och ombildad till 
en alliansförening från och med den 1 januari 
1999.

Stockholm 13 december 2019
Gabriel Gemmel, familjeläktaren, sektion 330

Styrelsens yttrande:
Styrelsen vill först och främst tacka för en väl-
skriven och intressant motion! Frågan om vilket 
år idrottsföreningarna Hammarby IF och Ham-
marby IF Fotbollförening grundades är omdisku-
terad bland våra medlemmar sedan länge. Så 
sent som 2012 lämnades hela fem motioner in 
till årsmötet i samma fråga. Hammarby IF Fot-
bollförenings styrelse svarade då såhär:

Styrelsens yttrande om motion 7,8,9,10,11-  
Motioner om grundardatum för Hammarby IF

I flera identiska motioner föreslås att årtalet för 
bildandet av Hammarby IF FF ska ändras till att 
vara den 10 april 1889. Det är det datum som 
Hammarby roddförening grundas. 1897 ändra-
de föreningen namn till Hammarby IF.

Motionärerna hänvisar till ett styrelsemöte i 
Hammarby IF 1906 där det enligt motionären 
skulle ha beslutats att ändra årtalet för fören-
ingens bildande till just 1889.

Därför menar motionärerna att det bara är för 
Hammarby IF FF att verkställa detta beslut och 
att börja använda den 10 april 1889 som grun-
dardatum för föreningen.

Styrelsen i Hammarby IF FF konstaterar att den 
förening som möjligen bildades 1889 är Ham-
marby IF dvs alliansföreningen. Hammarby IF 
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Fotbollföreningen bildades formellt den 2 novem-
ber 1998.

Hammarby IF FF har således inte mandat att han-
tera frågan och styrelsen avstyrker därför bifall till 
motionen.

Eftersom motionären är påläst yrkar han nu på 
att Hammarby IF FF istället ska driva frågan om 
datumet i alliansföreningen, tills önskat resultat 
uppnås. 

Styrelsen för HIF FF är av den åsikten att den här 
frågan har genomlysts så grundligt sedan tidigare 
att vi inte bör driva frågan vidare.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade dels att bifalla motionen om 
stadgeändring med 2/3-dels majoritet och dels be-
slutet om att verka för förändring av bildandeår med 
enkel majoritet. Beslutet om stadgeändring ska sna-
rast insändas till Alliansföreningen för behandling.  

Motion nr. 4 – 2020.
Vita matchtröjor!
Hammarby IF är självfallet Skandinaviens främsta 
fotbollsklubb. Vi har den största publiken, vi har 
den bästa klacken, de skönaste sångerna, vi är 
mest kreativa på tifo, vi har den främsta match-
hymnen i form av Just i dag är jag stark. Hammar-
by IF är en fantastisk kulturinstitution.

Vår tradition sträcker sig ända bak till våren 1889 
och Barnängens fabriksområde vid Hammarby 
sjö. Barnängens äldre historia är enastående 
skildrat av Hammarbyaren Per-Anders Fogelström 
i bl.a. Vävarnas barn, Krigens barn och Vita ber-
gens barn. Numera är vi en välskött klubb på alla 
plan med fina träningsanläggningar vid Årsta och 
Kanalplan, med en härlig offensiv fotbollsfilosofi, 
med bra ledning, bra lag och fin framtid. Det är 
verkligen Mina drömmars lag från Mina dröm-
mars stad.

Det återstår egentligen bara två fundament vi 
skulle behöva justera. Det ena är hur vi behand-
lar vår i historia – mer om det i annat förslag till 
årsmötet.

Det andra – kontinuitet i våra matchställ på hem-
maplan. Låt oss fastslå att vi permanent ska spe-
la i ett i grunden liknande hemmaställ i seriespe-
let under alla kommande år. Det ska vara elegant, 
hålla estetiskt i decennium efter decennium och 
återspegla vår historia.

Design, material och funktion på våra nuvarande 
matchställ från vår nordiska klädsamarbetspart-
ner är alldeles utmärkt. Frågan här handlar inte 
alls om det utan om grundutseendet där vi genom 
åren växlat mellan vita tröjor & gröna byxor, grön-
vitrandiga tröjor & gröna byxor samt tigerrandigt.

Hammarby borde permanent återgå till ett hem-
maställ med vita tröjor och gröna byxor. Cupstället 
från våren 2019 var en försmak av det. När Ham-
marby spelade sin första fotbollsmatch 1915 på 
Kanalplan så var det iförda vita tröjor. Detta var 
också vårt ställ under resterande matcher 1915 
och fram till hösten 1918. När avtalet om tiger-
randigt efter 60 år löpte ut 1978 så återgick Ham-
marby till vita tröjor och gröna byxor som hemma-
ställ de kommande 15–16 säsongerna inklusive 
den fantastiska säsongen 1982.

Vita tröjor och gröna byxor är stilrent och klas-
siskt. Vita tröjor och gröna byxor är elegant. Bajen 
är eleganta!

Vita tröjor och gröna byxor har vi spelat i under fle-
ra säsonger. Vår fina klubb är värd att permanent 
få spela i stilrena dräkter. När vi sedan har an-
vänt vita tröjor och gröna byxor i 20 säsonger på 
raken så har Bajen en stabilitet även där, precis 
som med vår publik, våra tifon, våra sånger, vår 
hemmaborg Nya Söderstadion och Hammarbys 
underhållande anfallsglada fotbollsfilosofi.

Yrkande:
Låt vita tröjor med gröna detaljer och gröna byxor 
bli Hammarby IF FF:s permanenta hemmaställ i 
seriespelet från och med säsongen 2021.

Stockholm, 12 december 2019
Gabriel Gemmell

Familjeläktaren, sektion 330

Styrelsens yttrande:
Tack för en välskriven motion. Motionären vill att 
årsmötet beslutar om att Hammarby IF Fotbolls 
representationslag, som organiseras i Hammarby 
Fotboll AB, ska ha vita tröjor med gröna detaljer 
och gröna shorts som permanent dräkt vid hem-
mamatcher från och med säsongen 2021. Frågan 
kom upp på ett årsmöte så sent som 2013, då 
den dåtida styrelsen återkopplade följande efter 
en utredning:

Styrelsen anser att design av matchtröjor är av 
väldigt viktig karaktär. Dock anser styrelsen att 
man inte ska begränsa sig till en statisk design. 
Styrelsen rekommenderar bolaget att inför varje 
säsong arbeta med en referensgrupp med både 
professionella designers samt supportrar för att 
säkerställa kvalitet.

Styrelsen anser att bolaget idag agerar enligt det 
svar som gavs 2013, med referensgrupper och 
professionella designers som framgångsrikt tagit 
fram populära matchställ med hög kvalitet.

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

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Motionären förändrade sitt yrkande till ”Låt vita 
tröjor med gröna detaljer och gröna byxor bör vara 
Hammarby IF FF:s hemmaställ i seriespelet från 
och med säsongen 2021.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 5 – 2020.
Spelförstörande inslag.
När man går på fotboll vill man se en bra match 
utan en massa onödiga inslag av spelförstörande 
moment. Byte av spelare efter 90 minuter är ett 
sådant och borde upphöra. Men det kan ju fak-
tiskt hända att en spelare blir skadad efter 90 mi-
nuter, och där kan jag tänka mig att en spelare får 
bytas efter 90 minuter och inte tre.

En annan situation som kan uppstå är om laget 
har otur och får skador på en eller två spelare un-
der första halvlek då borde man få gå ut till andra 
halvlek med minst två spelare att byta med.

Ett annat störande moment efter 90 minuter är 
när ett lag för att vinna tid springer ned till mot-

ståndarnas hörnflagga för att låsa bollen och vin-
na tid. Detta otyg borde ses som spe!förstörande 
Och ge det försvarande laget frispark. Ett sätt att 
få ett renare spel.

Föreslår att Hammarby fotboll aktivt verkar för att 
förslagen enligt ovan kan genomföras.

Täby 2019 
Jan Aspefjord

Styrelsens yttrande:
Spelregler Fotboll (Laws of the Game), som är 
bindande för alla medlemsförbund, kan endast 
ändras av FIFA-organet ”International Football As-
sociation Board” (IFAB), varför Svenska Fotbollför-
bundet – som också framgår av 3 § SvFF:s stad-
gar – inte kan ändra spelreglerna.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till gällande 
internationella beslutsordning, årsmötet att mo-
tionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 6 – 2020  
(besvaras samtidigt som motion 12).
Arbeta för att motverka VAR!
Många gånger har vi lämnat läktare runt om i lan-
det med en känsla av att ha blivit rånade på po-
äng av domare som vi menat missat en livsfarlig 
kapning av vår spelare i motståndarens straffom-
råde eller som pekat mot mittcirkeln och menat att 
motståndarlaget ska ha mål trots att vi alla sett att 
motståndaren varit solklart offside. Ibland känns 
det som att vi skulle kunna älta den där matchsi-
tuationen som lett till en stark känsla av oförrätt 
till leda. I sådana stunder av mörker känns det lätt 
lockande att greppa efter ett alternativ som utges 
för att vara lösningen på problem likt dessa. 

Samtidigt finns det ingen glädje så genuin, stark 
och befriande som den när en ser ett mål gå in för 
Hammarbys räkning. Det där spontana glädjeru-
set skulle dock försvinna i det fall att VAR infördes 
i Allsvenskan. Gång på gång ser vi hur lag tappar 
momentum, matcher förlorar sitt tempo och dom-
slut ändras i internationella ligor på grund av VAR. 
Vi menar att det är de starka känslorna och den 
totala inlevelsen i matchen som gör supporterlivet 
till det vackraste som finns men befarar att detta 
skulle gå förlorat vid införande av VAR. 

För vem kommer att våga jubla, fira och glädjas åt 
ett mål som sedan ska granskas så pass att man 
i jakt på millimeterrättvisa framför kamerabilder 
försöker räkna ut huruvida mittbackens nästipp 
var längre fram än anfallarens stortå sekunden 
då den målgivande passen slogs? 

Mot bakgrund av detta yrkar vi på att Hammarby 
Fotboll

• aktivt i SvFF och SEF ska arbeta för att motverka 
  införandet av VAR i svensk elitfotboll samt

• aktivt ska jobba för att SvFF och SEF ska mot 
 verka VAR gentemot både FIFA och UEFA.

Stockholm
Sandra Gaye, Maria Lemberg  

och Kalle Strandberg

Motion nr. 12 – 2020 
Arbeta emot införandet av VAR!
De senaste åren har VAR (Video Assistent Refe-
ree) införts i flertalet ligor runt om i Europa, och 
diskussionen kring huruvida vi i Sverige ska strä-
va mot att införa det i Allsvenskan eller inte har 
intensifierats.
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Jag är emot införandet av VAR av den enkla anled-
ningen att upplevelsen på plats skulle försämras 
markant enligt mig.

Jag tänker mig tillbaka till några av de bästa mål-
firandena under säsongen. Rodic två mål mot AIK, 
de två snabba målen mot Djurgården i höstas, el-
ler Magyars 2-0 avgörande mot Malmö. Alla dessa 
målfirandena hade inte varit desamma om VAR 
hade funnits i Allsvenskan. Man hade jublat, men 
snabbt hade den lilla känslan av tveksamhet smy-
git sig in och man hade tvingats vänta ett par mi-
nuter innan man kunnat andas ut ordentligt. Och 
då hade känslan mer varit lättnad än ren glädje.
Med VAR kan man i princip aldrig få den där rena, 
underbara känslan av ett mål som man får idag 
då man inom tre sekunder vet om målet kommer 
stå eller inte.

Yrkande:
Jag vill därför veta var Hammarby, och alla med-
lemmar, står i frågan om VAR. Min önskan är att 
Hammarby jobbar mot införandet av VAR i den 
mån man kan om mandat bland medlemmarna 
finns.

Niklas Sörén Högblom, 
Säsongskortsinnehavare

Styrelsens yttrande:
Tack för era engagerade motioner som innehåller 
argument om fotbollens glädje som är svåra att 
motsäga. Motionärerna vill att föreningen aktivt 
motarbetar införandet av VAR i såväl svensk som 
internationell fotboll. En av motionärerna vill även 
veta var Hammarby IF FF står i frågan om VAR.

Införandet av VAR ligger långt fram inom svensk 
elitfotboll. Utvärdering av VAR och dess möjlig-
heter pågår just nu inom såväl SEF som svenska 
och internationella fotbollförbund. Hammarby IF 
FF och bolaget följer utvecklingen noggrant och 
anser att det är för tidigt att anta en tvärsäker po-
sition innan vi vet vad VAR innebär för svensk fot-
boll, och vilka förbättringar eller förändringar som 
sker med tekniken och metoderna som används.

Frågan är under beredning av SEF och SvFF. Idag 
vet vi inte vad VAR skulle innebära i praktiken för 
svensk fotboll, och styrelsen kan därmed inte ta 
ställning i frågan.

Styrelsen anser därmed att frågan är besvarad.

Däremot skall styrelsen återkomma om VAR-
utvecklingen till medlemmarna.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att bifalla motionerna.

Motion nr. 7 – 2020 
Utöka allsvenskan till 18 lag!
Vi behöver flera matcher för att kunna öka kvali-
teten i Allsvenskan och dessutom för att komma 
närmare övriga Europa i antalet spelade matcher. 
Vi behöver också förlänga vår säsong i Sverige så 
vi även där kommer närmare Europa. En sådan 
förändring kommer att bli bra för svensk fotboll.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att Ham-
marby Fotboll verkar för att förverkliga förslaget 
om 18 lag i Allsvenskan.

Täby 12 januari 2020
Jan Aspefjord

Styrelsens yttrande:
Vi tackar motionären för inlämnad motion. Den-
na fråga diskuterades delvis redan på årsmötet 
2015. Då i samband med SEF:s utredning kring 
framtida utformningen av Allsvenskan. Styrelsens 

svar då var att vi kommer arbeta för minst 16 lag 
eller fler. Det beslutet kvarstår. 

För tillfället pågår ingen diskussion i vare sig SEF 
eller SvFF kring en förändring av antal lag. Sty-
relsen anser att 16 lag i dagsläget är tillräckligt. 
Svenska cupens positiva utveckling har även kva-
litativt förlängt tävlingssäsongen. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 8 – 2020 
Inför kösystem till nya Säsongskort!
I min familj drömmer vi om stora Hammarbystun-
der 2020. Vår grönvita härliga glädjebägare är 
dock i år rejält smolkad av att vi förlorat vår iden-
titet som säsongskortsinnehavare. Vi är förpassa-
de till lösbiljettsläppen för att tillsammans kunna 
se Hammarby från vår fina klacksektion på norra 
övre. Av två vuxna i familjen har vi nu bara ett 
säsongskort vilket är det som gick att förnya från 
förra året då vi delade på ett kort. Detta i syfte 
att föda och fostra barn till den grönvita läran. Vid 
nyförsäljningen var det inte möjligt att få tag på ett 
till säsongskort. Jag känner två andra familjer av 
Bajare som råkat ut för samma sak.

Det är fantastiskt att säsongskorten för 2020 är 
slutsålda och vi får inse att det inte bara går att 
köpa ett säsongskort som man vill längre. Istäl-
let får vi försöka glädjas åt publiktillströmningen. 
Men det finns en lösning som ökar möjligheten 
för den som vill att återfå sin plats på läktaren till 
nästa säsong. Det är att redan i år öppna upp ett 
kösystem för nya säsongskort 2021 för medlem-
mar i Hammarby Fotboll. Dessa säljs efter att nu-
varande säsongskortsinnehavare haft möjlighet 
att förnya sina säsongskort 2021. Detta lär kräva 
en ökad administrativ insats från kansliet men 
det finns obestridbara fördelar med detta system:

1. Dedikerade supportrar får den plats på läkta-
ren som en dedikerad supporter förtjänar. Istäl-
let för som i år då AXS biljettsystem slumpar fram 
den som lyckades klicka på en länk i mest exakt 
rätt tid (som dessutom var en vardag klockan 10 - 
arbetarfientligt!).

2. Det genererar fler medlemmar till Hammarby 
Fotboll då medlemskap krävs för att ställa sig i kö 
för nya säsongskort.

3. Är det inte oerhört fräckt PR-mässigt för Ham-
marby att redan ett år i förväg ha folk som KÖAR 
för säsongskort till nästa säsong? Dåligt lär det 
inte vara för marknadsvärde, sponsorer och så-
dana grejer.

Jag föreslår därför att:

● Hammarby Fotboll inför en möjlighet för med 
 lemmar i föreningen att ställa sig i kö för att  
 köpa de säsongskort som inte förnyas 2021.

● Ett sådant system införs parallellt med åtgärder 
 som motverkar att folk köper säsongskort utan  
 att använda dem.

Axel Sandin

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar motionären för att han lyfter frå-
gan och kommer med konstruktiva förslag.

I sig är det oerhört glädjande att våra publikfram-
gångar har skapat problem, som vi inte hade en 
tanke på för bara fem år sedan, och som ingen 
annan fotbollsklubb i Norden är ens i närheten av 
att behöva lösa.

Vi måste, som motionären påpekar, fortsätta ar-

betet med att lösa de praktiska hinder som sä-
songskortsinnehavarna upplever.

HFAB har påbörjat ett arbete med att skapa ett 
regelverk för det av motionären efterfrågade kö-
systemet, som skall vara klart inför starten av Sä-
songskortsförsäljningen 2021.

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag 
att anse motionen besvarad.

Motion nr. 9 – 2020 
Transparens kring aktieägaravtal i 
Hammarby Fotboll AB.
Försäljningen av en betydande andel av Anschutz 
Entertainment Group Sweden AB (AEG Sweden) 
under slutet av 2019 aktualiserar frågor kring vil-
ket bestämmande och inflytande medlemmarna i 
Hammarby Fotboll IF FF egentligen har över Ham-
marby Fotboll AB trots att en röstmajoritet i Ham-
marby Fotboll AB garanteras genom skrivningarna 
i 11 kapitlet av Riksidrottsförbundets stadgar 
(den s.k. 51%-regeln).

Det är tydligt att de exakta procentandelarna av 
ägandet/rösterna i bolaget inte alltid ger hela bil-
den av vilka påverkansmöjligheter en större eller 
mindre ägare har. I Riksidrottsförbundets stadgar 
är det formulerat på det här sättet:

“Med förenings IdrottsAB avses ett aktiebolag 
som till huvudsaklig del har till ändamål att be-
driva idrottslig verksamhet och därtill naturligt 
anknytande verksamhet och i vilket upplåtande 
förening har röstmajoritet på bolagsstämma.”

samt

”Det är inte tillåtet för förening att genom andra 
överenskommelser, mellan parterna och i förhål-
lande till tredje man, avhända sig ett avgörande 
inflytande över verksamheten i IdrottsAB.”

Hur beslutsfattandet i ett aktiebolag sker på bo-
lagsstämman regleras dels i aktiebolagslagen, 
dels i aktieägaravtalet mellan bolagets ägare. I 
ett aktieägaravtal kan man tex reglera att vissa 
bolagsstämmobeslut kräver mer än enkel majori-
tet (över 50% av rösterna). I Hammarby Fotboll AB 
skulle det exempelvis kunna innebära att vi som 
medlemmar, trots att vi äger majoriteten av rös-
terna i bolaget, ändå inte kan styra över alla be-
slut som fattas i aktiebolaget. Beslut som skulle 
kunna vara av karaktären att de ger ett avgörande 
inflytande i verksamheten. 

I ett läge där de externa ägandeförhållandena i 
bolaget förändras och bolaget får en ny extern 
ägare kan strategi, inriktning och förutsättningar 
för verksamheten ändras på ett avgörande sätt. 
En sådan förändring kan vara särskilt känslig om 
inte den nya ägarens incitament med sitt ägande 
överensstämmer med medlemmarnas, där am-
bitionen är att driva en förening med passion 
och ett långsiktigt överlevnadsmål, och inte ett 
kortsiktigt ekonomiskt överskott. För att hantera 
en situation där en ägare i sin tur får en ny ägare 
med stort inflytande brukar man i aktieägarav-
talet ha en s.k. ”change of control”-klausul som 
ger den/de kvarvarande ägarna en möjlighet att 
agera på en ägarförändring, till exempel genom 
att omedelbart kunna träda ut ur aktieägaravta-
let.

För oss som föreningsmedlemmar är det viktigt 
att skrivningarna i aktieägaravtalet är förenliga 
med medlemmarnas intressen och att dessa inte 
går emot intentionen i 51%-regeln. Det är därför 
önskvärt att medlemmarna har information om 
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innehållet i aktieägaravtalet och får möjlighet att 
vara med och påverka avtalets framtida utform-
ning.

Med hänvisning till det anförda hemställs:

- Att föreningen verkar för att en genomgång av 
aktieägaravtalet i Hammarby Fotboll AB genom-
förs av, en från förenings- och bolagsstyrelse obe-
roende grupp med erforderlig och relevant kun-
skap. Syftet med denna granskning skall vara att 
säkerställa att inga avtal inskränker eller riskerar 
att inskränka Hammarby Fotboll IF FF:s medlem-
mars inflytande över föreningens eller bolagets 
verksamhet. Gruppens rapport ska sedan göras 
tillgänglig för medlemmarna i Hammarby IF FF.

Johan Ejermark, Dennis Fogelmark,  
Teodor Kjell - medlemmar i Hammarby IF FF

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar motionärerna för motionen. Sty-
relsen tror att styrelsen förstår motionärernas oro 
och vad motionärerna vill uppnå med motionen, 
dvs. med förslaget i motionen.

Styrelsen delar dock inte motionärernas oro av 
följande skäl:

Inledning: 
1. 51%-regeln styr mycket riktigt Hammarby IF 
FF (föreningen) och alla andra som tävlar inom 
svensk fotboll. I vårt fall träffar 51%-regeln 
Hammarby Fotboll AB (HFAB) som Föreningen 
har upplåtit tävlingsrätten till för våra represen-
tationslag, på både herr och damsidan sedan 
innevarande tävlingsår. 

2. Om 51%-regeln kan man läsa i RF:s och Svens-
ka Fotbollförbundets stadgar som går att hitta via 
förbundens hemsidor.

3. 51%-regeln innebär att föreningen måste ha 
och har avgörande inflytande över HFAB. Över-
enskommelser om något annat strider uppenbart 
mot 51% regeln som därmed alltid får företräde 
och får till effekt att andra överenskommelse blir 
ogiltiga eller i vart fall inte kan tillämpas så att 
Föreningens avgörande inflytande över verksam-
heten i HFAB undermineras.

4. Föreningen och föreningens styrelse har myck-
et god kännedom om tävlingsreglerna och alla 
andra regler som föreningen, HFAB och HFAB:s 
verksamhet lyder under. Föreningen har hela ti-
den rådfrågat kvalificerade rådgivare i alla viktiga 
regelfrågor för att säkerställa föreningens rätt i 
olika avseenden.

5. Föreningen ingick en gång i tiden, välinforme-
rad och välrepresenterad, aktieförsäljningen till 
Anschutz och samarbetet mellan föreningen och 
Anschutz. Alla avtal som föreningen har ingått 
med Anschutz sedan dess har även de varit noga 
genomtänkta och baserade på god rådgivning.

6. Föreningen och föreningens styrelse har hela 
tiden varit inblandad i frågan och känner också 
bättre än andra till vilka konsekvenser som olika 
förändringar avseende direkt och indirekt ägande 
i HFAB kan tänkas få för Föreningens avgörande 
inflytande över HFAB:s verksamhet.

7. Vanligtvis lyder avtal mellan aktieägare under 
sekretess. Så är det också i avtal mellan fören-
ingen och andra avseende ägandet i HFAB. Sekre-
tessen innebär förenklat att bestämmelserna är 
hemliga i förhållande till alla andra än parterna 
och inte får lämnas ut.

Om den dagsaktuella situationen:
8. Som bekant så har Föreningsstyrelsen upp-
lysts om en ägarförändring i Anschutz Entertain-
ment Group Sweden AB som äger en röstminoritet 
i HFAB. 

9. Ägarförändringen i minoritetsägaren Anschutz 
påverkar dock inte på något sätt föreningens av-
görande inflytande över HFAB:s verksamhet efter-
som 51% regeln inte styrs av vem eller vilka som 
äger röstminoriteten i HFAB.

10. 51%-regeln innebär alltid och utan undantag 
att föreningen inte kan förlora sitt avgörande in-
flytande över HFAB:s verksamhet till minoritetsä-
gare. Föreningens avgörande inflytande kan alltså 
inte avtalas bort. 

11. Som hängslen och livrem så kan årsmötet 
ändå även notera att alla avtal avseende ägande i 
HFAB givetvis och uttryckligen tar höjd för 51%-re-
geln och föreningens avgörande inflytande på 
HFAB:s verksamhet.

12. Det finns heller inga bättre lämpade väktare 
av Föreningens avgörande inflytande än den med-
lemsvalda styrelsen som också får ansvara för 
sina beslut inför medlemmarna.

Närmare om förslaget i motionen: 
13. Pga. 51%-regeln och kravet på föreningens 
avgörande inflytande över HFAB :s verksamhet så 
saknar den av motionärerna föreslagna gransk-
ningen mening, eftersom ett aktieägaravtal inte 
kan bryta igenom 51%-regeln och styra över 
dessa frågor.

14. Den föreslagna granskningen behövs helt en-
kelt inte och kan inte heller uppnå sitt syfte.

15. Därutöver så sätter också sekretessbestäm-
melser som föreningen måste följa stopp för 
förslaget som ju förutsätter utlämning av hemlig 
information.

16. Att någon direkt eller indirekt är minoritetsä-
gare av HFAB kan sammanfattningsvis inte påver-
ka eller underminera 51% regeln eller föreningens 
avgörande inflytande över HFAB:s verksamhet. 
Det har Riksidrottsförbundet och Svenska Fotboll-
förbundet sett till.

17. Det finns inga kryphål mot 51%-regeln. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 10 – 2020 
Makulera outnyttjade säsongskort!
Vår säsongskortsförsäljning är mäkta impone-
rande och en stöttepelare i vår ekonomi, och det 
är något vi alla bajare kan vara stolta över. Som 
ett nästa steg i utvecklingen anser jag att vi kan 
skapa ett incitament till oss säsongskortsinneha-
vare att om vi av någon anledning inte kan besöka 
matchen antingen skänker bort biljett till bekanta 
eller Grow Söderort för att fylla Nya Söderstadion 
till max. Vid flera matchtillfällen kan många sto-
lar gapa tomma på läktarna samtidigt som det 
är lapp på luckan och många går både lottlösa 
i jakten på säsongskort och biljetter till enskilda 
matcher. Vi strävar efter en levande läktarkultur 
och att ha sprängfyllda läktare så därför borde in-
aktivitet motarbetas. 

Borussia Dortmund har ett system där fysisk när-
varo är ett måste för att behålla sitt säsongskort. 
Därför föreslår jag att:

1. Säsongskortsinnehavare ska ha en kravbild på 
att besöka minst 8 av våra 15 (eller ja, 16 om man 
räknar krasst) hemmamatcher.

2. Uppfylls inte detta så makuleras ens säsongs-
kort automatiskt. Om vederbörande skänker 
matchbiljetten till antingen en annan eller Grow 

Söderort så räknas givetvis inte det som en mis-
sad match. Det primära är att biljetten används av 
antingen ägaren eller sätts i system igen.

Olle Smedberg

Styrelsens yttrande:
Styrelsen håller med motionären om att det är 
högst önskvärt att alla köpta biljetter används så 
att läktarupplevelsen maximeras.

De undersökningar som HFAB:s biljettavdelning 
gjort visar att frånvaron i huvudsak beror på:

1) Att sponsorer inte använder hela sin avtalade 
biljettkvot, speciellt på helgmatcher.

2) Planerad frånvaro till följd av t.ex. resor eller 
andra åtaganden.

3) Oplanerad frånvaro till följd av t.ex. sjukdom el-
ler övertid på jobbet.

Biljettavdelningen har de två senaste säsong-
erna underlättat överföring av biljetter via AXS 
och mail, vilket minskat antalet non-shows rejält. 
Möjligheterna att överföra biljetter till vänner eller 
Grow Söderort kommuniceras alltid via mail och 
hemsida till biljettköparna, oavsett om de har lös-
biljetter eller säsongskort. Detta arbete utvecklas 
år från år.

Styrelsens uppfattning är att motionärens förslag 
blir svårt att genomföra praktiskt, juridiskt och 
ekonomiskt och att det riskerar att skapa oönska-
de konsekvenser, framför allt ett minskat intresse 
för att köpa säsongskort. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås 
och att den därmed inte tas vidare till HFAB, på 
vars bord frågan ligger.

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion nr. 11 – 2020 
Hantering av säsongskort
Antalet besökare till Hammarby herrlags matcher 
har ökat stadigt de senaste åren och 2020 har 
nu blivit det första året som vi sålt slut på alla sä-
songskort sedan vi flyttade till Tele2 Arena, även 
känt som ”Nya Söderstadion”. Detta medför att 
klubben enligt egen utsago antagligen kommer 
att behöva införa ett kösystem inför nästa års sä-
songskortsförsäljning.

I dagsläget kan en person köpa ett säsongskort 
utan att någon uppföljning sker huruvida inneha-
varen faktiskt nyttjar sin plats eller inte. Det finns 
därmed en risk att besöksplatser, oavsett om det 
är sitt- eller ståplats, står outnyttjade samtidigt 
som vi har besökare som vill kunna gå på match-
erna. 

Att överföra eller sälja biljetter är idag lättare än 
någonsin. Dels behöver man inte låna ut sitt fy-
siska kort, utan det går att maila biljetten för en 
match man inte kan närvara på till en tredje per-
son, men Hammarbys supportrar har även etable-
rade kanaler för försäljning och bortskänkning av 
biljetter på t.ex. Facebook eller via Grow Söderort. 
Det finns därmed ingen anledning att betalda 
platser står outnyttjade.

Jag föreslår därför att… 
… man inför ett krav på säsongskortshavare om att 
de måste gå på minst 50 % av hemmamatcherna 
för att få förnya sitt säsongskort nästkommande 
år. (I den händelse att det är udda antal hemma-
matcher under en säsong avrundas matchkravet 
av uppåt.) Skulle detta krav ej uppfyllas återgår 
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säsongskortet till försäljning nästkommande år, 
antingen via det etablerade försäljningssystem 
som idag finns på plats eller till nästa person i ett 
eventuellt framtida kösystem.

Stockholm, 2020-01-31
Therese Grönlund

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tackar motionären för ett ambitiöst för-
slag för att fylla de sålda stolarna på Tele2 Arena 
maximalt.

Förslaget om en närvaroplikt för att få förnya sitt 
Säsongkortet blir dock administrativt krångligt. 
Det kommer att kräva mer administrativa resur-
ser av en redan hårt belastad Biljettavdelning, 
och kommer sannolikt att resultera i svåra gräns-
dragningar. Skall gränsen vara absolut, eller kan 
det beviljas undantag, t.ex. för långvarig sjukdom 
eller arbete på annan ort under några månader?

Vi vill inte straffa klubbens lojala supportrar för 
omständigheter de inte kan rå över. Utöver detta 
ser vi svårigheter att konstruera ett juridiskt håll-
bart erbjudande.

Styrelsen anser att en mer publikvänlig väg fram-
åt är att fortsätta på den inslagna vägen utvecklat 
med att ständigt kommunicera de olika möjlighe-
terna att överföra eller sälja enskilda biljetter.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

Årsmötets Beslut:
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Foto: Jesper Zerm
an / BILDBYRÅN
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Publikstatistik och utmärkelser
Här har vi vanligtvis haft en rejäl genom-
gång av publikåret och oftast kunnat 
konstatera att Hammarby haft ett jäm-
förelsevis högt publiksnitt både gällande 
dam- och herrlag. Den heltäckande jäm-
förelsen uteblir av naturliga skäl denna 
gång då vi haft ett år då publik inte varit 
tillåten annat än i begränsad mängd. 

Några intressanta iakttagelser kan man dock 
göra. Om vi börjar med herrlagets gruppspel 
i Svenska cupen – då publik fortfarande var 
tillåten utan restriktioner – så började publi-
kåret väldigt starkt. Hammarby hade 14 518 i 
säsongens tävlingspremiär mot Varberg och till 
den avslutande gruppspelsmatchen mot GIF 
Sundsvall kom 14 518. Närmast att matcha pu-
blikintresset i cupens gruppspel var Djurgården 
som hade strax över 7 000 åskådare i sina två 
hemmamatcher. 

Intressant också är att vi nådde det maxtak 
Hammarby Fotboll hade för försäljning av sä-
songsbiljetter till herrlagets allsvenska matcher. 
16 000 köpte säsongskortet vilket var mer än 

någon annan klubb i Sverige mäktade med. 
På damsidan är det osäkert om någon gjort en 
jämförelse med samtliga klubbar, där sålde Ba-
jen 503 kort vilket definitivt är i svensk topp-
klass (detta trots att laget spelade i Elitettan och 
inte i Damallsvenskan).  

Ovve Anderssons Ledarpris  
och 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 men pausade under 2020. Meningen är 
att priset åter ska delas ut under 2021. 

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

Värdegrundspriset 2020
Detta speciella år fick den sedvanliga utdel-
ningen av Hammarby Fotbolls värdegrundspris 
på Tele2 Arena ställas in. Istället fick klubbens 

ledare hämta ut sina respektive lags priser för 
utdelning. Totalt mottog i år 138 spelare som 
uppträtt efter andemeningen i Hammarby Fot-
bolls värdegrund, från klubbens lag födda 2012 
och äldre, utmärkelsen. Stort grattis till samt-
liga pristagare!
 
Emma och Gustav blev Årets Spelare
Utmärkelsen ”Årets Spelare” i herr- respektive 
damlaget utses av supportrarna genom omröst-
ning på hemsidan. Detta år fick vi en helt över-
lägsen vinnare i herrlaget – Gustav Ludwigson 
fick hela 87 procent av rösterna! Lite tajtare var 
det på damsidan där Emma Jansson försvarade 
”titeln” från föregående år och alltså blev Årets 
Spelare igen. Hon fick denna gång 53 procent 
av rösterna. Emma blev också vinnare i om-
röstningen om ”Årets Mål” i damlaget medan 
Aimar Sher fick denna utmärkelse på herrsidan.

Hammarbys A-lag herrar (antal seriematcher inom parentes) 

Målvakter: David Ousted (25), Davor Blazevic (4), Oliver Dovin (1).

Backar: Mads Fenger (28), David Fällman (25), Tim Söderström 
(24), Simon Sandberg (20), Dennis Widgren (18), Richard Magyar 
(15), Kalle Björklund (14), Mohanad Jeahze (8), Jean Carlos de 
Brito (2), Axel Sjöberg (1).

Mittfältare: Jeppe Andersen (28), Abbe Khalili (26), Darijan Bojanic 
(23) Alexander Kacaniklic (23), Aimar Sher (20), Vladimir Rodic (17), 
Serge-Junior Martinsson Ngouali (18), Akinkunmi Amoo (6).

Anfallare: Gustav Ludwigson (29), Aron Jóhannsson (22), Imad 
Khalili (22), Paulinho de Oliveira (15), Muamer Tanković (14).

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 2020: Johan 
Wiland avslutade karriären, Mats Solheim gick till Stabaek, 
Marcus Degerlund till Jönköpings Södra, Leo Bengtsson till BK 
Häcken och Nikola Djurdjic till kinesiska Chengdu Better City.
Under säsongen lånades Jean Carlos de Brito ut till finska TPS 
Åbo, Vladimir Rodic till Odds BK och Hjalmar Ekdal till Sirius.
 

Nyförvärv inför säsongen och under säsong: Inför säsongen 
kontrakterades de nya spelarna Abbe Khalili (senast i turkiska 
Kasimpasa) och David Ousted (Chicago Fire) och Akinkunmi 
Amoo (Sidos FC).

Under sommarens öppna transferfönster anslöt Mohanad 
Jeahze från Mjällby AIF. Under säsongen skedde också vissa 
överflyttningar mellan Hammarby och samarbetsklubben IK Frej.

Ledarstab

Tränare: Stefan Billborn
Sportchef: Jesper Jansson
Assisterande tränare: Joachim Björklund,  
Tony Gustavsson (från augusti)
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 2020 
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Intern skytteliga
Allsvenskan

Aron Jóhannsson 12 
Gustav Ludwigson 9 
Muamer Tankovic 7 
Alexander Kacaniklic 4 
Imad Khalili 4 
Paulinho 3 
Mads Fenger 2 
Abbe Khalili 2 
Richard Magyar 1 
Tim Söderström 1 
Kalle Björklund 1 
Aimar Sher 1

Foto: M
axim
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A-laget resultat
Matcher i Allsvenskan
200614 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Östersunds FK 2-0 (1-0)
1-0 45 Muamer Tankovic (Darijan Bojanic), 
2-0 59 Muamer Tankovic (Darijan Bojanic)
Varningar, Hammarby: Paulinho Östersund: 
Marco Weymans, Noah Sonko Sundberg
Domare: Bojan Pandzic/Mikael Hallin, Daniel 
Yng, Adam Ladebäck

200617 (Borås Arena)
IF Elfsborg-Hammarby 2-2 (1-0)
1-0 45+1 Rasmus Alm (Simon Olsson), 1-1 
66 Paulinho (Alexander Kacaniklic), 1-2 70 
Alexander Kacaniklic (Gustav Ludwigson), 2-2 
84 Per Frick (Simon Strand)
Varning, Hammarby: Tim Söderström
Domare: Kristoffer Karlsson/Joakim Amri 
Nilsson, Robin Wilde, Magnus Lindgren

200621 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-AIK 0-2 (0-0)
0-1 55 Bilal Hussein (Paulos Abraham), 0-2 
58 Sebastian Larsson straff
Varningar, Hammarby: Jeppe Andersen, 
Paulinho AIK: Robin Tihi, Karol Mets, Tom 
Strannegård
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Glenn Nyberg

200628 (Strandvallen)
Mjällby AIF-Hammarby 2-1 (0-1)
0-1 1 Muamer Tankovic (Alexander 
Kacaniklic), 1-1 88 Jacob Bergström, 2-1 93 
Moses Orwohicho Ogbu (Eric Björkander)
Utv, Hammarby: Richard Magyar (27)
Varningar, Mjällby: David Batanero, David 
Löfquist Hammarby: Jeppe Andersen, Dennis 
Widgren, Mads Fenger, Alexander Kacaniklic
Domare: Victor Wolf/Niclas Ivarsson, 
Christian Tennstedt, Per Melin

200702 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS FC 1-0 (1-0)
1-0 33 Gustav Ludwigson
Varningar, Hammarby: Abbe Khalili, Aimar 
Sher, Alexander Kacaniklic Varberg: Alibek 
Aliev, Jesper Modig, Keanin Ayer
Domare: Fredrik Klitte/Daniel Wärnmark, 
Niclas Ivarsson, Farouk Nehdi

200705 (Bravida Arena)
BK Häcken-Hammarby 3-0 (1-0)
1-0 16 Gustav Berggren, 2-0 62 Alexander 
Söderlund (Ahmed Yasin), 3-0 89 Adam 
Andersson
Varningar, Häcken: Alexander Söderlund 
Hammarby: Dennis Widgren, Simon Sandberg
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Fredrik Klitte

200711 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IK Sirius 0-0
Varningar, Hammarby: Jeppe Andersen, 
Abbe Khalili, Mads Fenger Sirius: Karl 
Larson, Adam Hellborg
Domare: Mohammed Al-Hakim/Daniel 
Wärnmark, Daniel Yng, Fredrik Hansson

200716 (Guldfågeln Arena)
Kalmar FF-Hammarby 1-2 (1-1)
1-0 8 Isak Magnusson (Fidan Aliti),  

1-1 45+1 Paulinho (Alexander Kacaniklic),  
1-2 73 Gustav Ludwigson (Paulinho)
Utv, Kalmar: Sebastian Ring (86)
Domare: Glenn Nyberg/Marcus Lundgren 
Klitte, Pär Leek, Adi Aganovic

200720 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IFK Göteborg 1-1 (0-0)
1-0 69 Imad Khalili (Gustav Ludwigson), 1-1 
90+4 Hosam Aiesh straff
Varningar, Hammarby: Mads Fenger, Jeppe 
Andersen
Domare: Kristoffer Karlsson/Mahbod Beigi, 
Fredrik Klyver, Enzo Vesprini

200723 (Eleda Stadion)
Malmö FF-Hammarby 3-0 (2-0)
1-0 28 Jo Inge Berget (Anders Christiansen), 
2-0 36 Isak Kiese Thelin (Ola Toivonen), 3-0 
46 Marcus Antonsson (Jo Inge Berget)
Varningar, Malmö: Ola Toivonen Hammarby: 
Imad Khalili, Abbe Khalili
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Robert Daradic

200727 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Örebro SK 3-0 (1-0)
1-0 32 Gustav Ludwigson (Jeppe Andersen), 
2-0 47 Mads Fenger, 3-0 73 Abbe Khalili
Varningar, Hammarby: Tim Söderström 
Örebro: Nordin Gerzic, Dennis Collander, 
Benjamin Hjertstrand
Domare: Kaspar Sjöberg/Daniel Wärnmark, 
Johan Thalin, Enzo Vesprini

200802 (Olympia)
Helsingborgs IF-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 21 Max Svensson (Brandur Hendriksson 
Olsen), 1-1 93 Gustav Ludwigson (Imad Khalili)
Varningar, Helsingborg: Brandur 
Hendriksson Olsen, Mohammed Abubakari, 
Anders Degn Randrup Hammarby: Junior, 
Aimar Sher, Tim Söderström, Imad Khalili
Domare: Adam Ladebäck/Mark Josef, Robin 
Wilde, Robert Daradic

200805 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Falkenbergs FF 1-1 (0-1)
0-1 10 Anton Wede, 1-1 72 Alexander 
Kacaniklic (Gustav Ludwigson)
Varningar, Falkenberg: Viktor Noring, 
Tibor Brink Joza, Tobias Karlsson, Marcus 
Mathisen, Carl Johansson
Domare: Kristoffer Karlsson/Peter Allheim, 
Tobias Wärn, Fredrik Hansson

200809 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Djurgårdens IF-Hammarby 1-2 (0-2)
0-1 4 Aron Jóhansson (Vladimir Rodic), 0-2 
33 Imad Khalili (Gustav Ludwigson), 1-2 74 
självmål (Mads Fenger)
Varningar, Djurgården: Jesper Karlström 
Hammarby: David Fällman, Kalle Björklund, 
Gustav Ludwigson, Jeppe Andersen, Aimar 
Sher
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Kaspar Sjöberg

200813 (Östgötaporten)
IFK Norrköping-Hammarby 1-2 (0-1)
0-1 16 Kalle Björklund, 1-1 51 Lars Christian 
Krogh Gerson straff, 1-2 95 Abbe Khalili
Varningar, Norrköping: Linus Wahlqvist 
Hammarby: Jeppe Andersen, Kalle Björklund, 
Dennis Widgren, David Ousted
Domare: Bojan Pandzic/Peter Allheim, Niklas 
Nyberg, Fredrik Hansson

200816 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IF Elfsborg 2-2 (1-1)
0-1 Per Frick (Johan Larsson), 1-1 32 Imad 
Khalili (Darijan Bojanic), 1-2 64 Jesper 
Karlsson (Per Frick), 2-2 79 Aron Johannsson 
straff
Varningar, Hammarby: Jean Carlos De Brito, 
David Fällman Elfsborg: Per Frick, Joseph 
Stanley Okumu
Utv, Elfsborg: Simon Strand (78, två gula)
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Daniel Yng, Enzo Vesprini
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200822 (Studenternas)
IK Sirius-Hammarby 3-1 (0-1)
0-1 39 Paulinho, 1-1 85 Mohammed Khalid 
Saeid straff, 2-1 90 Stefano Vecchia straff, 
3-1 95 Elias Andersson (Niklas Thor)
Varningar, Sirius: Hjalmar Ekdal Hammarby: 
Gustav Ludwigson, Tim Söderström
Utv, Hammarby: Dennis Widgren (83)
Domare: Kaspar Sjöberg/Peter Allheim, 
Mikael Hallin, Johan Krantz

200830 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Kalmar FF 3-3 (1-2)
1-0 28 Richard Magyar (Darijan Bojanic), 
1-1 Piotr Johansson straff, 1-2 37 Svante 
Ingelsson (Romario), 2-2 47 Aron Jóhannsson 
(Mads Fenger), 3-2 60 Aron Jóhannsson 
straff, 3-3 82 Alexander Ahl Holmström (Piotr 
Johansson)
Varningar, Hammarby: Gustav Ludwigson, 
Kalmar: Fidan Aliti, Emin Nouri, Alexander Ahl 
Holmström
Domare: Adam Ladebäck/Peter Allheim, 
Daniel Wärnmark, Enzo Vesprini

200910 (Gamla Ullevi)
IFK Göteborg-Hammarby 0-4 (0-1)
0-1 19 Aron Johannsson, 0-2 71 Muamer 
Tankovic (Gustav Ludwigson), 0-3 78 
Muamer Tankovic (Gustav Ludwigson), 0-4 
87 Muamer Tankovic (Gustav Ludwigson)
Varningar, Göteborg: Christian Kouakou, 
Hosam Aiesh, Pontus Wernbloom Hammarby: 
Mads Fenger, Jeppe Andersen, Aimar Sher, 
Abbe Khalili, Mohanad Jeahze
Domare: Kristoffer Karlsson/Andreas 
Söderkvist, Marcus Lundgren Klitte, Joakim 
Östling

200913 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Helsingborgs IF 2-2 (1-0)
1-0 12 Imad Khalili (Muamer Tankovic), 1-1 
47 Max Svensson (Anthony van den Hurk), 
2-1 Aron Johannsson (Alexander Kacaniklic), 
2-2 73 Alex Timossi (Max Svensson)
Varningar, Helsingborg: Erik Figueroa, 
Joseph Ceesay
Domare: Victor Wolf/Niklas Nyberg, Daniel 
Yng, Patrik Eriksson

200920 (Friends Arena)
AIK-Hammarby 3-0 (2-0)
1-0 27 Nabil Bahoui (Paulos Abraham), 2-0 
37 Paulos Abraham (Nabil Bahoui), 3-0 77 
Mikael Lustig
Varningar, AIK: Per Karlsson Hammarby: 
Vladimir Rodic
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Mikael Hallin, Enzo Vesprini

200927 (Falcon Alkoholfri Arena)
Falkenbergs FF-Hammarby 1-3 (1-0)
1-0 32 Anton Wede (Nsima Peter), 1-1 60 
självmål (Gustav Ludwigson), 1-2 66 Aron 
Johannsson (Alexander Kacaniklic), 1-3 90+3 
Aron Jóhannsson straff
Varningar, Falkenberg: Anton Wede, Viktor 
Noring Hammarby: Aron Jóhannsson
Domare: Glenn Nyberg/Johan Thalin, 
Christian Tennstedt, Joakim Östling

201004 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Djurgårdens IF 1-1 (1-0)
1-0 24 Muamer Tankovic (Alexander 
Kacaniklic), 1-1 90+4 Jesper Nyholm (Kalle 
Holmberg)
Varningar, Hammarby: Aron Jóhannsson, Tim 
Söderström, Jeppe Andersen Djurgården: 

Haris Radetinac, Fredrik Ulvestad
Domare: Kristoffer Karlsson/Peter Allheim, 
Daniel Wärnmark, Adam Ladebäck

201018 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Mjällby AIF 4-2 (3-0)
1-0 3 Gustav Ludwigson (Abbe Khalili), 2-0 
5 Aron Jóhannsson (Abbe Khalili), 3-0 12 
Gustav Ludwigson (Alexander Kacaniklic), 3-1 
25 Mamudu Moro, 4-1 62 Tim Söderström 
(Abbe Khalili), 4-2 69 David Batanero (Besard 
Sabovic)
Varningar, Hammarby: Tim Söderström, 
Richard Magyar Mjällby: Martin Spelmann, 
David Batanero
Domare: Granit Maqedonci/Niclas Ivarsson, 
Daniel Yng, Enzo Vesprini

201025 (Jämtkraft Arena)
Östersunds FK-Hammarby 1-3 (0-0)
0-1 53 Gustav Ludwigson (Alexander 
Kacaniklic), 0-2 62 Alexander Kacaniklic 
(Simon Sandberg), 0-3 74 Aron Jóhannsson 
(Alexander Kacaniklic), 1-3 78 Blair Sebastian 
Turgott (Isak Ssali Ssewankambo)
Varningar, Östersund: Ludvig Fritzson 
Hammarby Aron Jóhannsson, Akinkunmi 
Amoo
Domare: Fredrik Klitte/Daniel Yng, Josef 
Alacam, Robert Ahlman

201101 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-BK Häcken 1-1 (0-1)
0-1 17 Alexander Söderlund (Ahmed Yasin), 
1-1 90+1 Aimar Sher
Varningar, Hammarby: Mads Fenger 
Häcken: Ahmed Yasin, Alexander Söderlund
Domare: Bojan Pandzic/Niklas Nyberg, Niclas 
Ivarsson, Johan Krantz

Foto: M
axim
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201107 (Varberg Energi Arena)
Varbergs BoIS FC-Hammarby 5-2 (2-1)
1-0 8 Astrit Selmani (Gustaf Norlin), 2-0 
22 Astrit Selmani straff, 2-1 45+2 Aron 
Jóhannsson straff, 3-1 52 Robin Book (Gustaf 
Norlin), 3-2 54 Gustav Ludwigson (Junior), 4-2 
81 Albert Ejupi (Junes Barny), 5-2 85 Astrit 
Selmani
Varningar, Varberg: Gideon Mensah, Joakim 
Lindner, Junes Barny, Hampus Zackrisson 
Hammarby: David Fällman, Abbe Khalili
Utv, Hammarby: Mohanad Jeahze (38, 2 gula)
Domare: Glenn Nyberg/Mikael Hallin, 
Andreas Söderkvist, Joakim Östling

201122 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Malmö FF 2-2 (1-2)
0-1 13 självmål, 1-1 35 Aron Jóhannsson 
(Gustav Ludwigson), 1-2 45 Anders 
Christiansen (Eric Larsson), 2-2 79 Alexander 
Kacaniklic (Gustav Ludwigson)
Varningar, Hammarby: Aron Jóhannsson, 
Tim Söderström, David Fällman, Jeppe 
Andersen Malmö: Anders Christiansen, Søren 
Rieks, Arnor Traustason
Domare: Andreas Ekberg/Mehmet Culum, 
Stefan Hallberg, Fredrik Hansson

201130 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IFK Norrköping 0-1 (0-1)
0-1 39 Christoffer Nyman (Sead 
Haksabanovic)
Domare: Mohammed Al-Hakim/Fredrik 
Klyver, Niklas Nyberg, Enzo Vesprini

201206 (Behrn Arena)
Örebro SK-Hammarby 2-1 (1-0)
1-0 17 Andreas Skovgaard, 1-1 68 Gustav 
Ludwigson, 2-1 90 Erik Björndahl
Varningar, Örebro: Agon Mehmeti, Nahir 
Besara, David Seger Hammarby: Mads 
Fenger, David Fällman
Utv, Hammarby: Richard Magyar (30, 2 gula)
Domare: Kristoffer Karlsson/Niclas Ivarsson, 
Mark Josef, Rambod Beigi

Svenska Cupen 2019/2020
Gruppspel
200224 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-Varbergs BoIS FC 5-1 (2-0)
1-0 19 Aron Jóhannsson, 2-0 27 Alexander 
Kačaniklić, 3-0 51 Alexander Kačaniklić, 
4-0 57 Aron Jóhannsson, 4-1 66 Alexander 
Johansson, 5-1 92 Muamer Tanković
Varningar, Hammarby: Darijan Bojanic, 
Muamer Tankovic Varberg: Jesper Modig, 
Robin Tranberg, Joakim Lindner
Domare: Victor Wolf/Mahbod Beigi, Johan 
Thalin, Martin Strömbergsson
Publik: 14 581

200301 (Grimsta IP)
IF Brommapojkarna-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 2 Imad Khalili, 0-2 58 Alexander 
Kacaniklic
Varningar, BP: Jesper Arvidsson Hammarby: 
Richard Magyar
Domare: Mohammed Al-Hakim/Joakim Amri 
Nilsson, Mikael Hallin, Enzo Vesprini
Publik: 3 186

200308 (Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-GIF Sundsvall 4-0 (0-0)
1-0 46 Aron Jóhannsson, 2-0 56 Darijan 
Bojanic, 3-0 73 Alexander Kacaniklic, 4-0 87 
Muamer Tankovic
Domare: Martin Strömbergsson/Magbod 
Beigi, Christian Tennstedt, Johan Krantz
Publik: 14 350

Hammarby vann gruppen och lottades 
att möta IFK Göteborg i kvartsfinal.
200315 (kvartsfinal, Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IFK Göteborg
Inställd p g a Coronapandemin

200625 (kvartsfinal, Tele2 Arena/Söderstadion)
Hammarby-IFK Göteborg 1-3 eft förl (1-1) (1-0)
1-0 19 Muamer Tankovic, 1-1 54 Hosam 
Aiesh, 1-2 104 Hosam Aiesh straff, 1-3 108 
Sargon Abraham
Utv, Hammarby: Jeppe Andersen (52)
Varningar, Hammarby: Paulinho, David 
Fällman Göteborg: André Calisir, Alhassan 
Yusuf Abdullah
Domare: Kaspar Sjöberg/Mikael Hallin, 
Niclas Ivarsson, Fredrik Hansson
Publik: 0

Svenska cupen 2020-21 omgång 2
201112 (Gutavallen)
FC Gute-Hammarby 0-5 (0-3)
0-1 4 Jeppe Andersen, 0-2 32 Akinkunmi 
Amoo, 0-3 45 Dennis Widgren, 0-4 67 Gustav 
Ludwigson, 0-5 75 Akinkunmi Amoo
Domare: Adam Ladebäck/Andreas Jansson, 
Youssef Bennani
Publik: 295

Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN
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Hammarbys damlag (antal seriematcher inom parentes)

Målvakter: Britt Elsert Gynning (21), Jonna Andersson (6).

Backar: Elsa Karlsson (26), Alice Carlsson (26), June Pedersen 
(24), Klara Andrup (23), Helén Eke (16), Petronella Ekroth (6). 

Mittfältare: Hanna Lundqvist (26), Felicia Saving (23), Ellen 
Gibson (23), Emma Westin (23), Folkesson (20), Lawlaw Nazeri 
(8), Ellinor Johansson (5), Filippa Graneld (4), Jonna Ståhl (1), 
Hanna Moa Ekmyr Garpenbeck (1), Ida Egegård (1), Mercy Sabuni 
Söderling (1). 

Anfallare: Emilia Larsson (26), Emma Jansson (25), Dajan 
Hashemi (23), Ellen Wangerheim (15), Carol Rodrigues (13), 
Frida Thörnqvist (7), Raisa Santos da Silva (3). 

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

En hel del spelare spelare anslöts till truppen inför säsongen. 
Klara Andrup kom från Kungsbacka DFF, Alice Carlsson från 
BP, Elsa Karlsson från IFK Kalmar, June Pedersen från Piteå IF, 
Hanna Folkesson och Ellen Wangerheim från Djurgården, Dajan 
Hashemi från Linköping, Frida Thörnqvist från Tyresö FF och 
Petronella Ekroth kom från en sejour i AS Roma. Under säsongen 
rerkryterades de brasilianska spelarna Carol Rodrigues och 
Raisa Santos da Silva. Dessutom var Emma Westin i klubben på 
sommarlån från University of California Berkeley.

Sportchef: Johan Lager
Huvudtränare: Pablo Piñones-Arce 
Assisterande tränare: Ludvig Axelsson
MV tränare: Sofia Lundgren
Lagledare: John Fransson
Material: Lars Almström 
Medicinskt ansvarig: Mikaela Johansson
Läkare: Anna Marinko 

Intern skytteliga
Elitettan

Emma Jansson 18  
Emilia Larsson 17  
Emma Westin 6  
Carol Rodrigues 6 
Dajan Hashemi 4  
Klara Andrup 4 
Hanna Folkesson 4 
 June Pedersen 3 
Hanna Lundkvist 2 
Frida Thörnqvist 2 
Felicia Saving 2 
Elsa Karlsson 2 
Ellen Wangerheim 2 

Hammarbys A-lag (dam) 2020    
Foto: Jesper Zerm

an / BILDBYRÅN
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Damernas A-lag  
resultat
Matcher i Elitettan
200614 (Hammarby IP)
Hammarby-AIK 1-4 (0-3)
0-1 18 Sara Nordin, 0-2 42 Jenny-Julia 
Danielsson, 0-3 43 Adelisa Grabus, 1-3 77 
Helén Eke, 1-4 84 Sophia Redenstrand
Varningar, Hammarby: Hanna Lundkvist AIK: 
Clara Härdling, Milla-Maj Majasaari
Domare: Anastasia Oberlauf/Emelie 
Elfstrand, Ayse Bozkurt

200618 (Hammarby IP)
Hammarby-Kalmar 2-1 (0-0)
1-0 53 Dajan Hashemi-Ghermezi, 1-1 55 
Mimmi Asperot, 2-1 80 Emma Jansson
Varning, Kalmar: Maja Träff Williams
Domare: Ulrica Löv/Emelie Elfstrand, Heba 
Saadieh

200627 (Framnäs IP)
Lidköping-Hammarby 0-2 (0-1)
0-1 12 Hanna Folkesson, 0-2 83 Emma 
Jansson straff
Varningar, Lidköping: Johanna Axfeldt 
Hammarby: Emma Jansson
Domare: Maral Mirzai Beni/Jesper 
Bankemyhr, Viktor Sundberg

200701 (Bollstanäs IP)
Bollstanäs-Hammarby 0-3 (0-1)
0-1 34 Emma Jansson straff, 0-2 49 självmål, 
0-3 64 Hanna Folkesson
Varningar, Bollstanäs: Nicole Lundström, 
Louise Lillbäck Hammarby: Hanna Folkesson
Domare: Annica Torkelsson/Amanda Nylund 
Karman, Fatemeh Sepahi

200704 (Mjörnvallen)
Alingsås-Hammarby 0-1 (0-0)
0-1 89 Emilia Larsson
Varningar, Alingsås: Melissa Davin, Rebecka 
Sultan, Tove Lorén Hammarby: Helén Eke
Domare: Danial Khosravi/Berbir Teljigovic, 
Mattias Holmdahl

200711 (Hammarby IP)
Hammarby-Sandviken 8-0 (4-0)
1-0 4 Emma Jansson, 2-0 21 Emilia Larsson, 
3-0 30 Emma Jansson straff, 4-0 45 Frida 
Thörnqvist, 5-0 50 Emma Jansson, 6-0 86 
Hanna Lundkvist, 7-0 89 Ellen Wangerheim, 
8-0 91 Emilia Larsson
Varningar, Hammarby: Emma Jansson, 
Hanna Folkesson Sandviken: Sanna Öhlund
Domare: Anastasia Oberlauf/Leonora 
Heimdahl, Patricia Yacoub

200718 (Ljungbergsplanen)
Kvarnsveden-Hammarby 0-0
Varning, Kvarnsveden: Hanna Spets
Domare: Lovisa Johansson/Diakom 
Abdulaziz, Tobias Olsson

200725 (Hammarby IP)
Hammarby-BP 2-2 (0-1)
0-1 33 Mathilda Lindström, 1-1 56 Hanna 
Folkesson, 2-1 79 Klara Andrup, 2-2 79 
Mathilda Johansson Prakt
Varningar, Hammarby: Elsa Karlsson, Hanna 
Folkesson BP: Eldina Ahmic

Domare: Anastasia Oberlaud/Caroline 
Lindqvist, Leonora Heimdahl

200801 (Jernvallen)
Sandviken-Hammarby 1-2 (1-1)
1-0 9 Sanna Signeul, 1-1 22 Emma Jansson, 
1-2 79 Emilia Larsson
Domare: Dennis Rönnblad/Muhamud Noor 
Abdikasim, Katrin De Boer

200808 (Gröndals IP)
Kalmar-Hammarby 1-2 (1-0)
1-0 34 Amanda Persson, 1-1 60 Emma 
Jansson, 1-2 67 Emma Westin
Varning, Kalmar: Maja Träff Williams
Domare: Helena Ögren/Roger Widlund, Elvis 
Turcinovic

200814 (Hammarby IP)
Hammarby-Bollstanäs 4-1 (4-0)
1-0 1 Emma Jansson, 2-0 22 Emilia Larsson, 
3-0 38 Emilia Larsson, 4-0 45 Emma 
Jansson, 4-1 48 Cassandra Larsson
Varning, Hammarby: Hanna Lundkvist
Domare: Maral Mirzai Beni/Leonora 
Heimdahl, Gojko Jajic

200822 (Strandvallen)
Mallbacken-Hammarby 1-1 (1-0)
1-0 36 Sarah Michael, 1-1 72 June Pedersen
Varningar, Mallbacken: Susanne Skålberg, 
Monique Fischer Hammarby: Britta Elsert 
Gynning, Emilia Larsson
Domare: Henric Karlsson/Peter Haglund, 
Sebastian Marjanovic

200826 (Electrolux Home Arena)
Sunnanå-Hammarby 1-4 (1-2)
0-1 Hanna Lundkvist, 1-1 14 självmål, 1-2 26 
June Pedersen, 1-3 53 Felicia Saving, 1-4 88 
Dajan Hashemi-Ghermezi
Domare: Mattias Hiding/Edvin Sundkvist, 
Mattias Jonsson

200830 (Hammarby IP)
Hammarby-Alingsås 1-3 (0-1)
0-1 27 Melissa Davin, 1-1 51 Emma Jansson, 
1-2 59 Pernilla Milton, 1-3 96 Pernilla Milton
Varningar, Hammarby: Alice Carlsson, Dajan 

Hashemi-Ghermezi Alingsås: Pernilla Milton
Domare: Annica Torkelsson/Leonora 
Heimdahl, Danial Parsapour

200905 (Grimsta IP)
BP-Hammarby 3-4 (0-1)
0-1 35 Hanna Folkesson, 1-1 52 Tempest-
Marie Norlin, 1-2 55 Carol Rodrigues, 1-3 64 
Emilia Larsson, 1-4 66 Dajan Hashemi, 2-4 
74 Eldina Ahmic straff, 3-4 91 Tempest-Marie 
Norlin
Varning, Hammarby: June Pedersen
Utv, BP: Emma Lund (95, två gula)
Domare: Nathalie Sjöstrand/Caroline 
Lindqvist, Leonora Heimdahl
Publik: 50

200912 (Hammarby IP)
Hammarby-Sunnanå 5-1 (3-1)
1-0 21 Ellen Gibson, 2-0 32 Emma Jansson 
straff, 3-0 35 Dajan Hashemi-Germezi, 3-1 
36 Macy Miller, 4-1 51 Emma Westin, 5-1 55 
Emilia Larsson
Varningar, Hammarby: Felicia Saving 
Sunnanå: Elvira Fjällström, Natascha Tcheki-
Jamgotchian
Domare: Sam Seno/Michael Torres, Klas 
Nieckels
Publik: 50

200919 (Hammarby IP)
Hammarby-Mallbacken 2-1 (0-1)
0-1 33 Emmie Johansson, 1-1 60 Carol 
Rodrigues, 2-1 91 Elsa Karlsson
Varningar, Hammarby: Emilia Larsson 
Mallbacken: Linnéa Berger
Domare: Daniel Tekeste/Oscar Selberg 
Hidborn, Joakim Gidmark
Publik: 50

200926 (Skytteholm)
AIK-Hammarby 1-2 (1-2)
1-0 19 Adelisa Grabus, 1-1 23 Emma Jansson 
(ev självmål), 1-2 32 Emma Westin
Varningar, AIK: Linda Hallin Hammarby: 
Emma Jansson
Domare: Eva Svärdsudd/Leonora Heimdahl, 
Fatemeh Sepahi
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201003 (Hammarby IP)
Hammarby-Kvarnsveden 4-1 (2-0)
1-0 18 Emma Jansson, 2-0 45+1 Ana 
Caroline Martins Rodrigues, 2-1 49 Moa 
Öhman, 3-1 88 Emma Westin, 4-1 91 Emila 
Larsson straff
Varning, Kvarnsveden: Beatrice Gärds
Domare: Ali Ali/Amanda Nylund Karman, 
Fatemah Sepahi
Publik: 50

201010 (Hammarby IP)
Hammarby-Lidköping 5-1 (1-1)
0-1 32 Ida Pettersson, 1-1 33 Emma Westin, 
2-1 54 Carol Rodrigues, 3-1 60 Emma Westin, 
4-1 66 Ellen Wangerheim, 5-1 91 Klara Andrup
Varning, Hammarby: Ellen Gibson
Domare: Nathalie Sjöstrand/Madlum Ariz, 
Oscar Selberg Hidborn
Publik: 50

201014 (Hammarby IP)
Hammarby-Jitex 3-0 (0-0)
1-0 51 Emma Jansson, 2-0 71 June 
Pedersen, 3-0 74 Alice Carlsson
Varning, Jitex: Ella Reidy
Domare: Annica Torkelsson/Amanda Nylund 
Karman, Moa Wettby
Publik: 50

201017 (Åbyvallen)
Jitex-Hammarby 0-5 (0-2)
0-1 19 Emilia Larsson, 0-2 20 Emilia Larsson, 

0-3 84 Emilia Larsson, 0-4 91 Klara Andrup, 
0-5 92 Klara Andrup
Varningar, Jitex: Olivia Strid Hammarby: 
Emma Westin
Domare: Jennifer Björnler/Soroush 
Mahmoudi, Abdinaser Bashir
Publik: 50

201024 (Electrolux Home Arena)
Morön-Hammarby 0-3 (0-2)
0-1 20 Elsa Karlsson, 0-2 28 Emilia Larsson, 
0-3 66 Emilia Larsson
Domare: Eva Svärdsudd/Reza Ahmadi, Per 
Nilsson
Publik: 50

201031 (Älvsjö IP)
Älvsjö-Hammarby 0-3 (0-2)
0-1 9 Carol Rodrigues, 0-2 17 Carol 
Rodrigues, 0-3 90 Felicia Saving
Varningar, Älvsjö: Linda Nieminen 
Hammarby: Hanna Lundkvist
Domare: Jennifer Björnler/Amanda Nylund 
Karman, Fatemeh Sepahi

201107 (Hammarby IP)
Hammarby-Morön 2-0 (1-0)
1-0 12 självmål, 2-0 65 Emilia Larsson
Varningar, Hammarby: Ellen Wangerheim 
Morön: Katrina Guillou
Domare: Jennifer Björnler/Caroline Lindqvist, 
Sofie Gustavsson
Publik: 50

201114 (Hammarby IP)
Hammarby-Älvsjö 5-2 (3-1)
1-0 13 Emma Jansson, 2-0 19 Emilia 
Larsson, 3-0 20 Emma Jansson, 3-1 39 Linda 
Nieminen, 4-1 48 Emilia Larsson, 5-1 92 
självmål, 5-2 101 Klara Ovefelt 
Domare: Anastasia Oberlauf/Patricia Yacoub, 
Linda Eriksson Kartal
Publik: 50

Svenska Cupen 2020/2021
200908 (2 omg, Stuvsta IP)
Stuvsta IF-Hammarby 0-2 (0-2)
0-1 21 Lawlaw Nazeri, 0-2 25 Raisa Santos 
Da Silva
Varning, Stuvsta: Lina Bogg
Domare: Sofie Borck Janeheim/Mimmi 
Damtew, Maria Makar

201006 (3 omg, Hammarby IP)
Hammarby-Älvsjö AIK 2-0 (1-0)
1-0 39 Ellen Wangerheim, 2-0 84 Felicia 
Saving straff
Varning, Hammarby: Dajan Hashemi
Domare: Sofie Borck Janeheim/Emelie 
Elfstrand, Ayse Boszkurt
Publik: 50

Hammarby kvalificerade sig därmed till 
gruppspelsfasen i februari-mars 2021.

Foto: M
axim

 Thoré / BILDBYRÅN
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Matcher i Svenska Futsalligan (SFL) 
2019-20
191013 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Nacka Juniors 9-0 (6-0)
Mål: Elvir Spahovic 3, Alan Arslan 3, Nicolas 
Alejandro Vaz Rodriguez, Josef Rakez, 
Christiane Barahona Montes
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Kamal Berrahmoune
Publik: 425

191018 (Tomashallen)
Strängnäs-Hammarby 5-5 (4-4)
Mål, Strängnäs: Adnan Cirak 3, självmål 2 
Hammarby: Elvir Spahovic 2, Özgur Yasar 2, 
Alan Arslan
Domare: Fredric Nilholt, David Glavonjic, 
Kamal Berrahmoune
Publik: 303

191103 (Gamla Idrottshuset)
Örebro FC-Hammarby 1-6 (1-1)
Mål, ÖFC: Lari Waltter Olavi Honkanen 
Hammarby: Fredrik Notice 2, Sebastian 
Holmqvist 2, Taha Ali, självmål
Domare: Ademir Avdic, Daniel Särén, 
Tomislav Cosic
Publik: 853

191109 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Uddevalla 4-3 (1-3)
Mål, Hammarby: Özgür Yasar 2, Sebastian 
Holmqvist 2 Uddevalla: Fredrik Söderqvist, 
Donat Gashi, Mahmoud Abed-Al-Mouti
Domare: David Glavonjic, Mauritz Grendin, 
Anja Collén
Publik: 303

191110 (Eriksdalshallen)
Hammarby-AFC Eskilstuna 4-5 (1-2)
Mål, Hammarby: Özgür Yasar, Sebastian 
Holmqvist, Michel Basberber, Tolga Ayranci 
AFC: Ayoub Abassi 2, Nikola Durovic, Lukman 
Murad, självmål
Domare: Namik Idrizovic, Odai Alwani, 
Tomislav Cosic
Publik: 352

191117 (Eriksdalshallen)
Djurgården-Hammarby 4-4 (1-4)
Mål, Djurgården: Peshtewan Azizi 2, Mikael 
Jousef, Petter Andersson Hammarby: Özgur 
Yasar, Fredrik Notice, Elvir Spahovic, Liridon 
Makolli
Domare: Fredric Nilholt, David Glavonjic, 
Haris Curovac
Publik: 765

191124 (Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Göteborg 3-1 (3-1)
Mål, Hammarby: Sebastian Holmquist, 
Mosaddiq Zekria, Özgür Yasar Göteborg: 
Emilio Rossi
Domare: Haris Curovac, Mauritz Grendin, 
Michel Tas
Publik: 709

191208 (Boråshallen)
Borås-Hammarby 3-4 (2-3)
Mål, Borås: Irfan Delimedjac, Henrik 
Svedberg, Jahid Jawid Hammarby: Yasar 
Özgür, Liridon Makolli, Patrick Mallengren, 
självmål
Domare: Jovan Krsmanovic, Abdelmasih och 
Marios Gergess
Publik: 601

191211 (Gamla Idrottshuset)
Örebro SK-Hammarby 2-4 (0-2)
Mål, ÖSK: Albert Hiseni, Denis Gerzic 
Hammarby: Sebastian Holmqvist, Liridon 
Makolli, Özgür Yasar, Taha Abdi Ali
Domare: David Glavonjic, Haris Curovac, 
Ahmed Abid
Publik: 260

191215 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Torslanda 6-0 (4-0)
Mål: Taha Abdi Ali 2, Özgür Yasar, Elvir 
Spahovic, Josef Rakez, Liridon Makolli
Domare: Haris Curovac, Mauritz Grendin, 
Michel Tas
Publik: 412

191222 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Skoftebyn 6-3 (5-2)
Mål, Hammarby: Sebastian Holmquist 2, 
Özgür Yasar 2, Alan Arslan, Taha Abdi Ali 
Skoftebyn: Krister Andersson, Maicon Tauan 
Dias Alves, Haidar Bejan
Domare: Cavit Kinali, George Jansizian, 
Joseph Matti
Publik: 686

191228 (Lundenhallen)
IFK Göteborg-Hammarby 3-5 (0-1)
Mål, Göteborg: Flamur Tahiri, Simon 
Chekroun, Petrit Zhubi Hammarby: Josef Rakez 
2, Taha Abdi Ali, Fredrik Notice, Alan Arslan
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Emre Akan
Publik: 209

200105 (Stiga Sports Arena)
AFC Eskilstuna-Hammarby 3-5 (1-3)
Mål, AFC: Nikola Durovic, Rami Oraha, 
Lukman Murad Hammarby: Özgur Yasar, 
Taha Abdi Ali, Aus Al Maliki, Mosaddiq Zekria, 
Alan Arslan
Domare: Haris Curovac, Clint Cassar, David 
Glavonjic
Publik: 1 596

200112 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Djurgården 6-2 (2-1)
Mål, Hammarby: Fredrik Notice 2, Alan 
Arslan, Özgur Yasar, Taha Abdi Ali, Gabriel 
Diaz DIF: Stefan Ostojic, Petter Andersson
Domare: Ademir Avdic, Kastriot Gerxhaliu, 
Kamal Berrahmoune
Publik: 1 850

200117 (Nacka Bollhall)
Nacka Juniors-Hammarby 1-10 (1-4)
Mål, Nacka: Roy Sevgili Hammarby: 
Özgür Yasar 3, Fredrik Notice 2, Christiane 
Barahona Montes 2, Alan Arslan, Fredrik 
Arvidsson, Josef Rakez
Domare: Namik Idrizovic, August Köpberg, 
Temur Amiryan
Publik: 275

200119 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Borås 1-1 (1-1)
Mål, Hammarby: Yasar Özgür Borås: 
Mehmed Dresevic
Domare: David Glavonjic, Mauritz Grendin, 
Kamal Berrahmoune
Publik: 425

200124 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Strängnäs 5-5 (3-2)
Mål, Hammarby: Liridon Makolli 2, 
Fredrik Notice, Gabriel Diaz, Tolga Ayranci 
Strängnäs: Adnan Cirak 2, Rinor Nushi, 
Yanku Marrah, Sebastian Nygårds
Domare: Haris Curovac, Odai Alwani, Michel 
Tas
Publik: 561

200209 (Arena Älvhögsborg)
Skoftebyn-Hammarby 2-0 (1-0)
Mål: Devlin Carlos Gomes de Sousa Piu, 
Maicon Tauan Dias Alves
Domare: George Jansizian, Joseph Matti, 
Jorge Tarouco
Publik: 1 228

200216 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Örebro FC 10-2 (6-1)

Spelartruppen

Målvakter: Tolga Ayranci, Ehsan Gholami, Benny Lekström

Utespelare: Taha Ali, Alan Arslan, Fredrik Arvidsson, Michel 
Basberber, Gabriel Diaz, Sebastian ”Basse” Holmqvist, Liridon 
Makolli, Aus Al Maliki, Patrick Mallengren, Christiane Barahona 
Montes, Fredrik Notice, Josef Rakez, Nicolas Alejandro Vaz 
Rodriguez, Elvir Spahovic, Dawid Wisniewski, Özgur Yasar, 
Modaser Zekria, Mosaddiq ”Musse” Zekria 
 

Sportchef: Joakim Eriksson
Huvudtränare: Daniel Blanco 
Assisterande tränare: Ethan Arancibia, Mikael Hedlund 
MV tränare: Ribin Mirza, Miguel Prats
Lagledare: Aylin Wallin 

Naprapat: Helene Grude, Nicholas Kirkvaag 

Materialförvaltare: Anibal Orostica

Futsal    
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Mål Hammarby: Elvir Spahovic 2, Sebastian 
Holmquist 2, Mosader Zekria, Alejandro Vaz, 
Liridon Makolli, Josef Rakez, Fredrik Notice, 
självmål ÖFC: Fredrik Johnsson 2
Domare: David Glavonjic, Namik Idrizovic, 
Carlos Kaly
Publik: 404

200222 (Torslandahallen)
Torslanda-Hammarby 2-2 (0-1)
Mål, Torslanda: Hampus Furublad, Hami 
Golestan Hammarby: Elvir Spahovic, Fredrik 
Notice
Domare: Jovan Krsmanovic, Joseph Matti, 
Oguz Acikgöz
Publik: 231

200223 (Agnebergshallen)
Uddevalla-Hammarby 2-4 (2-0)
Mål, Uddevalla: Donat Gashi, Younes Raisi 
Hammarby: Christiane Barahona Montes 2, 
Liridon Makolli, Gabriel Diaz
Domare: Ademir Avdic, Joseph Matti, Teddy 
Dahlin
Publik: 584

200301 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Örebro SK 8-3 (3-0)
Mål, Hammarby: Gabriel Diaz 2, Mosaddiq 
Zekria, Liridon Makolli, Modaser Zekria, Aus 
Al Maliki, Josef Rakez, Elvir Spahovic ÖSK: 
Jacob Nilsson, självmål, Alen Rastoder
Domare: David Glavonjic, Mauritz Grendin, 
Michel Tas
Publik: 252

Slutspel
200309 (kvartsfinal, Idrottshuset)
Örebro FC-Hammarby 3-3 (1-0)
Mål, ÖFC: Mirza Turan, Fredrik Johnsson, 
Michel Yanez Hernandez Hammarby: 
Sebastian Holmquist, Elvir Spahovic, Josef 
Rakez

Domare: George Jansizian, Joseph Matti, 
Cavit Kinali
Publik: 458

200316 (Eriksdalshallen)
Hammarby-Örebro FC 5-0 (1-0)
Mål, Hammarby: Mosaddiq Zekria, Liridon 
Makolli, Fredrik Notice, Sebastian Holmquist, 
Josef Rakez
Domare: David Glavonjic, Mauritz Grendin, 
Michel Tas
Publik: 0

200322 (semifinal, Agnebergshallen)
IFK Uddevalla-Hammarby 4-3 (3-0)
Mål, Uddevalla: Younes Raisi 3, Donat Gashi 
Hammarby: Fredrik Notice 2, Sebastian 
Holmquist
Domare: Namik Idrizovic, Kastriot Gerxhaliu, 
August Köpberg
Publik: 0

200614 (Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Uddevalla 7-5 e s (4-3) (0-2)
Mål, Hammarby: Liridon Makolli 4 
Uddevalla: Fredrik Söderqvist, Nadim Raisi, 
Younes Raisi
Straffar: Hammarby: Sebastian Holmquist, 
Alan Arslan, Liridon Makolli Uddevalla: 
Fredrik Söderqvist
Domare: George Jansizian, Cavit Kinali, David 
Glavonjic
Publik: 0

200621 (final, Eriksdalshallen)
Hammarby-IFK Göteborg 2-1 (2-0)
1-0 3.42 Mosaddiq Zekria, 2-0 8.02 Michel 
Basberber, 2-1 36.09 Pascal Olsson
Domare: David Glavonjic, Haris Curovac, Odai 
Alwani
Publik: 0

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN
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14 juni Hammarby-IK Sirius 1-2  
(Hammarby IP)

18 juni Täby FK-Hammarby 2-6  
(Tibblevallen)

24 juni Hammarby-IF Brommapojkarna 4-4 
(Årsta IP)

1 aug Hammarby-Örebro SK 3-2  
(Hammarby IP)

9 aug GIF Sundsvall-Hammarby 0-2  
(NP3 Arena)

19 aug Djurgårdens IF-Hammarby 2-0 
(Kaknäs)

22 aug Hammarby-AIK 0-3  
(Hammarby IP)

29 aug IFK Norrköping-Hammarby 1-3 
(Platinumcars Arena)

5 sept Hammarby-IK Frej Täby 5-2  
(Hammarby IP)

12 sept FC Djursholm-Hammarby 2-1 
(Djursholms IP)

19 sept Hammarby-Enskede IK 4-1  
(Årsta IP)

26 sept Hammarby-IFK Lidingö FK 4-3 
(Hammarby IP)

3 okt Vasalunds IF-Hammarby 1-0 
(Skytteholm)

P19 Allsvenskan NorraJuniorallsvenska laget (U19) 

Joel Allard (13-2) 
Vilmer Rönnberg (12-1) 
Alper Demirol (11-2) 
Aziz Harabi (11-2) 
Ben Engdahl (11) 

Jusef Erabi (10-8) 
Alexander Nyström (9) 
Edrisa Bojang (9) 
William Axelsson Tervenen (9)  
Abdallah Mahmud (8-1) 
Elias René Rautanen (8-2) 
Markus Karlsson (8) 
William Weidersjö (7-3) 

Akinkunmi Amoo (4-5) 
Markus Vilmar (4) 
Mayckel Lahdo (3-4) 
Tekin Olgun (3-2) 
Johannes Touma (1) 
Malte Öberg (1) 
Williot Swedberg (1)

Dessa spelade i seriematcherna  
(matcher och mål):

9 aug Hammarby-BP 1-4  
(Hammarby IP)

16 aug Hammarby-Umeå IK 2-1  
(Hammarby IP)

23 aug DIF-Hammarby 4-1  
(Kristinebergs IP)

30 aug Hammarby-AIK 0-0  
(Årsta IP)

2 sept Eskilstuna United DFF-Hammarby 2-2 
(Årby IP)

14 sept Hammarby-IK Uppsala Fotboll 1-1 
(Hammarby IP)

20 sept Piteå IF-Hammarby 3-2  
(LF Arena)

27 sept Hammarby-Älvsjö AIK 9-1  
(Hammarby IP)

4 okt Kvarnsvedens IK-Hammarby 3-0 
(Ljungbergsplanen)

18 okt Morön BK-Hammarby 2-1  
(Skogsvallen)

Svenska Spel F19F19 

Ella Lokrantz (9-0) 
Ellika Holmberg (9-4) 
Moa Ekmyr Garpenbäck (9-0) 
Esme Faulds (8-3) 
Ida Egegård (8-1) 

Eden Lind (7-1) 
Mercy Sabuni Söderling (6-0) 
Natalia Julia Maciaszczyk (6-2) 
Kim Vulic (5-0) 
Lawlaw Nazeri (5-1) 
Malva Fors (5-0) 
Wilma Hansen (5-0) 
Ellinor Johansson (4-1) 

Sharon Esinam Sampson (4-0) 
Ellen Wangerheim (3-2) 
Jonna Andersson (3-0) 
Alva Sundqvist (2-0) 
Ida Nyberg (2-1) 
Klara Andrup (2-1) 
Nelly Arvidsson (2-0) 
Raiza Santos da Silva (2-1) 

Vanja Bång Pienowski (2-0) 
Carin Flemström (1-0) 
Maja Wangerheim (1-1)

Dessa spelade i seriematcherna  
(matcher och mål):
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13 juni Hammarby-IK Sirius 2-1  
(Hammarby IP)

17 juni Älvsjö AIK-Hammarby 0-2  
(Älvsjö IP)

25 juni Hammarby-Skiljebo SK 9-0  
(Årsta IP)

2 aug Hammarby-Umeå FC Akademi 7-0 
(Årsta IP)

9 aug GIF Sundsvall-Hammarby 3-2  
(NP3 Arena)

15 aug Djurgårdens IF-Hammarby 4-4 
(Kaknäs)

23 aug Hammarby-AIK 3-0  
(Hammarby IP)

30 aug IF Brommapojkarna-Hammarby 3-3 
(Grimsta IP)

6 sept Hammarby-IK Frej Täby 1-2 
(Hammarby IP)

13 sept IFK Stocksund-Hammarby 3-3 
(Homecall Arena Danderyd)

20 sept Hammarby Tullinge Triangel Pojkar FK 5-1 
(Hammarby IP)

27 sept Hammarby-Bele Barkarby FF 3-2 
(Hammarby IP)

4 okt IFK Lidingö FK-Hammarby 2-4 
(Lidingövallen)

P17 Allsvenskan fortsättningsserie A Norra 
(avbruten)

12 okt Hammarby-IFK Stocksund 3-0  
(Årsta IP)

18 okt GIF Sundsvall-Hammarby 0-3 
 (NP3 Arena)

P17 Allsvenskan Norra 2020P17

Stevan Beko (15-4) 
Nobel Tesfazgyi Gebrezgi (14-7) 
Ahmet Tuhral (12.4) 
Mansoor Dawlat Muhammad (12-3) 

Gustav Johanströmmer Hedin (12-0) 
Elias Mohammad (11-4) Marcus Rafferty (10-2) 
Essayas Lwampindy Bofua (10-0) 
Markus Vilmar (9-0) 
Jose Manuel Likendja (8-6) 
Marcus Tastekin (6-5) 
Viggo Kvisth (6-4) 
Gustav Guimaraes Möller (6-0) 

Theo Graasvoll (6-0) 
Jusef Erabi (5-6) 
Markus Karlsson (5-0)  
Williot Swedberg (4-3)  
Serge Ilondelo (4-0) 
Jakub Stadnicki (3-0)  
Yared Mattsson (2-3) 
Josef Kronhöffer Schlyter (2-0) 

Jesper Lindahl (1-0) 
Juan José Rajoo Mera Leon (1-0)  
Julian Eliye (1-0).

Hammarbys spelare i vår-  
och fortsättningssserien  
(antal matcher och mål):

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

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

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

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

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

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

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

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

F17 B-serie Södra Svealand (ej slutförd)

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

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

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

F17 2020 - Södra Svealand
F17

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

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

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

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

Hammarbys spelare i grundserien  
och B-serien (antal matcher och mål):
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13 juni Hammarby-IFK Haninge 5-2 
(Hammarbyhöjdens BP)

21 juni AFC Eskilstuna-Hammarby 1-6 
(Skogsängens IP)

27 juni Hammarby-Karlslunds IF FK 7-2 
(Hammarby IP)

2 aug Älvsjö AIK-Hammarby 1-3 
(Mälarhöjdens IP)

13 aug Hammarby-Örebro Syrianska IF 4-0 
(Årsta IP)

16 aug Syrianska FC-Hammarby 2-3 
(Södertälje Fotbollsarena)

25 aug IFK Eskilstuna-Hammarby 1-7 
(Balsta IP)

29 aug Hammarby-IFK Norrköping 0-3 
(Hammarby IP)

6 sept FC Linköping City-Hammarby 2-2 
(Linköping Arena)

P16 Nationell A4

13 sept Hammarby-Östersunds FK 4-0 
(Årsta IP)

18 sept IK Sirius-Hammarby 0-2 
(Studenternas IP)

27 sept GIF Sundsvall-Hammarby 1-1 (Camp 
Mitthem)

4 okt Hammarby-Sandåkerns SK 3-1 
(Hammarby IP)

10 okt Värmdö IF-Hammarby 3-6 
(Värmdövallen)

P16 Nationell slutspel, semifinal

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

P16 Nationell Grupp 4

P16

Dino Fors (15-3) 
Gustav Odenlind (14-15) 
Julian Eliye (13-7) 
Kamal Qurbanov (13-5) 

Jesper Lindahl (13-0) 
Robin Bravo Nord (13-0) 
Amer Barucija (12-7) 
Elliot Nauska (11-1) 
Theodor Lindgren (11-0) 
Gideon Granström (9-0) 
Liam Mahachai Källman (7-0) 
Axel Lannerstedt (7-0) 

Babak Batebi (6-2) 
Nino Geiger (6-0) 
Essayas Lwampindy Bofua (5-0) 
Oliver Cekredzi (5-0) 
David Pettersson (4-3) 
Marcus Rafferty (3-3) 
Sebastian Wändin (3-3) 
Jayson Ezeb (2-3) 

Jonathan Wikström (2-0) 
Oliver Reuterswärd Corlin (2-0) 
Leo Dowlatschahi (1-2) 
Mansoor Dawlat Muhammad (1-1) 
Diego Georgis (1-0) 
Philip Issa (1-0).

Hammarbys spelare i nationell serie 
grupp 4 och nationell serie A4 samt 
semifinal (antal matcher och mål):

10 aug Fittja IF-HTFF 1-3  
(Fittja BP)

14 aug HTFF-Konyaspor KIF 1-1 
(Hammarbyhöjdens BP)

21 aug FC Nacka Illiria-HTFF 7-1  
(Vårbergs IP)

1 sept HTFF-IFK Tumba FK 3-3 
(Hammarbyhöjdens BP)

5 sept Tungelsta IF-HTFF 2-3  
(Tungelsta Skola)

11 sept HTFF-Tullinge Triangel Pojkar FK 0-1 
(Hammarbyhöjdens BP)

15 sept HTFF-Stuvsta IF 5-2 
(Hammarbyhöjdens BP)

19 sept Bagarmossern Kärrtorp BK-HTFF 3-1 
(Kärrtorps IP)

22 sept HTFF-Älvsjö AIK 0-1 
(Hammarbyhöjdens BP)

25 sept HTFF-IFK Stockholm FK 1-2 
(Hammarbyhöjdens BP)

2 okt Spårvägens FF-HTFF 5-0  
(Skarpnäcks SF)

Div 4 Södra

Hammarby Talang FF Div 4 
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