Detta är samhällsinformation från HAMMARBY FOTBOLL

FOTO: Andreas L Eriksson

FOTO: Hasse Fridén

”Storslaget, 
mysigt och 
välkomnande”

330 femåringar 
har börjat Leka 
och Lära fotboll

KRISTEN, ANNA-MARIA, LOUISE OCH ELLEN,

Hammarby Fotboll kan nu erbjuda
rekordmånga femåringar möjligheterna
att Leka och Lära fotboll, trots den skriande bristen på konstgräsplaner. Se sid 8!

en av de många familjer som skaffat
Säsongskort, har provsuttit sina stolar
på Familjeläktaren. Se sid 7!

PREMIÄR PÅ
VÅR ARENA!
Så säkrar du plats för dig och
dina nära och kära till höstens
åtta upplevelser.

”

Tele2 Arena är en av de finaste
jag sett, alla kategorier!

Erik Kotschack har besökt de flesta
nya arenor i Europa. Sid 7.

Lördagen
den 20 ju
li.
Avspark
kl. 20.00
!
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Välkommen till en klubb för alla!
lämnar Söderstadion och flyttar
in i vårt nya hem, 500 meter söderut ligger det, på andra
sidan Globen.
Lördag kväll den 20 juli har vi inflyttningsfest med
matchen mot klassiska Göteborgsklubben Örgryte IS på
Tele2 Arena – Vår Arena. Som du ser på de kommande
sidorna är det verkligen inte vilken arena som helst, det är en
arena i världsklass.
Inom kort kommer du kunna ta tunnelbanan, tvärbanan,
bussen, bilen, cykeln eller apostlahästarna till den snyggaste,
coolaste, läckraste och tajtaste arenan i norra Europa.

FOTO: Andreas von Gegerfelt

I SOMMAR ÄR dET dAgS. Vi

Att heja på Hammarby, glädjas över framgångar och deppa
över motgångar är något som alla har rätt till, något som
alla ska ha möjlighet till. Oavsett om du är fattig eller rik,
om du är kvinna eller man, barn eller senior, vit eller brun,
homo eller hetero, nybörjare eller veteran – så är du välkommen i den grönvita gemenskapen.
Nu har du chansen att säkra dina platser resten av
2013 års säsong med ett köp av Säsongskort! Solo eller tillsammans med andra i din närhet. Klockan 20.00 lördagen
den 20 juli kommer 30 000 sköna Hammarbyare sjunga
in vår nya arena. En mäktig upplevelse.
Tillsammans är vi Hammarby.

Från Hammarbys sida vill vi också lyfta fram att ALLA är
välkomna på våra matcher.
HENRIK KINDLuND, vd Hammarby Fotboll AB

KÖP DINA HAMMARBY SUPPORTERPRYLAR I SKRAPAN-BUTIKEN,

BREDASTE UTBUDET I STOCKHOLM!
200:–
KAPPA HIF T-SHIRT

600:–
KAPPA HIF MATCHTRÖJA
Klä dig i dom rätta färgerna med
denna matchtröja. Finns även i
juniorstorlek för 500:–.

T-shirt i olika färger med
olika tryck. Sortimentet
varierar under säsongen.

599:–
KAPPA HIF SUPPORTER
SNEAKER
Hammarbyprofilerad supportersko i skinn som exklusivt finns
på INTERSPORT i Stockholm.
Storlek 36-46.

SKRAPAN Mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18
www.intersport.se
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ELLEN, LOuISE, ANNA-MARIA
OCH KRISTEN KÄÄRIÄ ENgHOLM
provsitter sina platser
på Familjeläktaren.

”Storslaget men mysigt!”
ANNA-MARIA KÄÄRIÄ tvekar
inte att ta med familjen på
Hammarbymatcherna.
– Vi är flera familjer som brukar
gå på Söderstadion, och det har funkat
jättebra. Vi har alltid haft det
mysigt, berättar Anna-Maria Kääriä,
ursprungligen från Robertsfors i
Västerbotten.
– Men där fanns ju inga fotbollslag, så det blev Hammarby.
På våra hemmamatcher är det
himla bra stämning och den tar
H

I

F

vi med oss till vår nya arena.
– En bra familjegrej, fyller äldsta
dotter Ellen i med.
Pappa Kristen Kääriä Engholm
är mycket positiv till Tele2 Arena
efter premiärbesöket, där alla stolar
ännu inte är på plats.
– Det här är över förväntan,
ännu bättre än Söderstadion, säger
Kristen, produktionschef på Skanska,
i det civila. Man kan se hur tajt den
nya arenan blir och vilka generösa utrymmen det finns bakom läktarna.

I

– De bästa stolarna! Men lite
konstigt med plasten på. Jättebra,
betygsätter storasyster, arenan är
välkomnande och mysig.
Louise, som varit på Hammarbys
matcher sedan tiden i mammas
mage, gillar Hammarbypubliken
speciellt:
– De peppar laget hela matchen,
i stället för att vara negativa och
kritisera.

”grymt och familjärt”

F
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MICHAELA LINdHOLM, ordförande i Bajenbrudar, kliver försiktigt in
i arenarummet för första gången, stannar till, står stilla, tittar runt,
säger inget. En liten tår trillar nerför kinden.
– Grymt, över förväntan, känslosamt, säger hon om det som ska bli
hennes hem de kommande åren. Jag är klart impad, efter att ha varit rätt
skeptisk innan.
Vice ordförande Erica Bergkvist håller med:
– När jag ser det här, ser jag fram emot att flytta, även om det är med
dubbla känslor. Det blir sorgligt att lämna familjära Söderstadion.
Bajenbrudars ledarduo är överens, och de spontana intrycken finns
redan på föreningens Facebook-sida med över 8 000 likes:
– Vi var rädda att den familjära känslan skulle försvinna, men klacken
kommer ju att stå grymt nära plan, så den känslan kommer vi att ta med
oss. Och det känns väldigt bra.
Bajenbrudar, med idag över 200 medlemmar, kommer att ställa sig i
stora klacken den första säsongen, sannolikt på långsidan.
– Vi måste bo in oss innan vi bestämmer om det ska bli en egen sektion,
eller om vi blir kvar i klacken.
Bajenbrudar startades av Michaela för närmare tre år sedan som en Facebookgrupp för att hitta tjejkompisar till Bajens hemmamatcher. Gruppen
ombildades till en ideell förening inför förra säsongsstarten. Bajenbrudar
är redan uppe i närmare 200 betalande medlemmar, varav åtta jobbar
i styrelsen.
– Ifjol arrangerade vi Sveriges första kvinnliga supporterbuss till bortamatchen mot Halmstad. Vi har också tagit fram egna T-shirts.
H

– Med familjebiljetterna är det
ett billigt nöje att gå på fotboll
med familjen, jämfört med ett biobesök till exempel. Dessutom finns
det restaurang bakom läktarna,
så att man kan ta sig en bit mat
innan match.
Ellen, 13 år, spelar i Hammarby
F00 och Louise, snart 9 år, spelar i
Mälarhöjdens IK berättar de inför
fotograferingen i sina stolar, som
fortfarande är inplastade i väntan
på den stora byggstädningen.

SUPP
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Boka din egen plats på
Tele2 Arena – Vår Arena
Premiären på Vår Arena den 20 juli vill du inte missa,
inledningen på en höstsäsong med många känslor och Nordens
starkaste fotbollsupplevelse. Vill du säkerställa din plats tillsammans
med dina närmaste är det läge att boka direkt.
H

I

F

Sittplats, Östra Nedre:
Koll på allt.
Kurvorna Nordöstra och 
Nordvästra Övre:
Fina vyer, låga priser.

Närmare 10 000 Säsongskort är redan sålda, men förtvivla inte! Det finns många,
många fina platser kvar, oberoende av hur du vill sitta. Boka på ticnet.se, där du hittar
önskad sektion med hjälp av sektionsnumreringen inom parentes, här nedan. Du
kan också köpa Säsongskort direkt över disk i Globens biljettkassor (vid Sky View).

  
N Sektionerna 129-130.

Över hälften sålt på denna sektion, där rad ett sitter
sex meter från kritade linjen. För alla specialister som
vill bedöma kroppsfinter, fotvinklar och tillslag på
bollen vid inlägg och instick. Ca 600 platser.

A Sektionerna 301-304, 330-333.
  

Kurvorna på övre etaget ger helt suverän överblick över
spelplan, och publiksektionerna på nedre. Dessutom
oväntat nära plan: Stolen längst upp i hörnet har samma
avstånd till mittpunkten som motsvarande logeplats har på
Allianz Arena och Friends Arena! Ca 2 000 platser per kurva.

Vuxna 1 825 kr (229 kr/match).

Ungdom 1 155–1 225 KR (144–153 KR/MATCH).
Vuxen 1 325–1 495 KR (165–187 KR/MATCH).

Vi erbjuder fyra kategorier av Säsongskort till
samtliga resterande åtta matcher i Superettan 2013:
Familj: Familjekortet gäller max fyra personer: en eller två vuxna plus tre eller
två barn. Ytterligare barn? Mejla sasongsbiljetter@hammarbyfotboll.se så får du hjälp.
Ungdom: För alla som fyller upp till 19 år under 2013.
Vuxen: Från 20 år.
Senior: Inget krav på åldersidentifikation.

A

Kortsida och kurvor bakom
Norra Övre:
Mat och dryck.
Matutbudet kommer att anpassas för såväl den kinkiga
femårigen som för den kräsna kompisgruppen i kurvan.
Men äta kan man – samt ta någonting uppfriskande
före match, under pausen eller efter match.

O

Mat och dryck.
En restaurang med utsikt över arenarummet. Åtta barer, tio pubar, tolv kiosker,
fem snabbmatsrestauranger, förstärkta med 35 mobila försäljningsställen på båda
etagen ger goda möjligheter för varje plånbok och smak.

Lösbiljetter släpps preliminär 15 juni!
Du sparar i genomsnitt 30% genom att köpa Säsongskort. Vill du köpa biljetter till enskilda matcher, besök Ticnets återförsäljare (inklusive Intersport Skrapan och Globens
biljettkassor), ticnet.se, eller ring 077-131 00 00.
Matchprogram, släppdatum till de enskilda matcherna och biljettpriser till de olika
sektionerna finns på hammarbyfotboll.se

Familjer Norra Övre:
Överblick och BUS.
B Sektionerna 334- 338.
  

Bakom målet har du den bästa överblicken över allt
som händer på plan och läktare. Om du inte väljer
ansikts- eller flaggmålning bakom läktaren med
BUS-värdarna.
Familj 1 325 kr (42 kr/match och person).
Ytterligare barn: 336 kr/barn (42 kr/match).

B

C

Om Vår Arena.
Det skjutbara taket, lika stort som planen 35 meter längre ner, ger ett behagligt
klimat oavsett årstid, temperatur och nederbörd.
Läktarna med 30 000 sittplatser i två etage erbjuder både närhet till händelserna på
plan och en tät stämning. Bakom läktarna, med utsikt över Söder, kan du möta dina nära
och kära i restaurangen, barer och pubar och följa uppladdningen innan spelarna tågar
in på plan till ”Just idag är jag stark”. Och summera upplevelserna efter slutsignalen.
Sammantaget en liveupplevelse som saknar motsvarighet i Norden.
Varmt välkommen!

Klacken ståplats, 
kortsida Norra Nedre:
Mäktigt på tv, mäktigare live!
  
C Sektionerna 134-138.

Plats för Bajens Fans och ny klackkultur – nu på
kortsida. Tillsammans med Klacken Västra Nedre
blir det en av norra Europas mäktigaste klackar, både
visuellt och ljudmässigt. Den stora supporterbaren
ligger bakom denna läktarsektion. 3 000 ståplatser.
Ungdom 430 kr (54 kr/match). Vuxen 590 kr (74 kr/match).

Gratis

medlem
s
för alla b kap
ajenfans
från 0 till
12 år!
Mer info
sid 7!
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Seniorer Nordvästra Övre:
Rutinerat grönvitt.

A

  
D Sektionerna 301-302.

Nu kan vi äntligen erbjuda en renodlad, seniorrabatterad
sektion. Självklart hejar och sjunger man högljutt även
här. Suverän överblick över spelet, nära till mat, dryck
och toalett. Ca 500 platser.
Senior 995 kr (125 kr/match).

FOTO: Andreas L Eriksson

Leffe Moberg. Tio års erfarenhet som tränare och
ungdomsledare i Enskede och Årsta.

E Sektionerna 101-107.
  

Ståplats långsida är unikt i Europa. Hit flyttar Söderstadions
världsberömda långsidesklack och fortsätter att vara ledande i
nordisk klackkultur vad gäller hjärta, decibel och kreativitet.
3 500 ståplatser.
Ungdom 925 kr (116 kr/match). Vuxen 1 155 kr (141 kr/match).

Våra BUS-värdar på Norra Övre.
Henny Ideby, uppvuxen i Bagarmossen, har varit
väldigt aktiv i Hammarby Handboll innan studenten
tog all tid. Nu aktiverar hon sig igen. ”Jag har
saknat det”.

Klacken, Västra Nedre:
Unikt.

Pia Moberg jobbar som skoladminstratör, Skogås.
Hon har varit lagledare i Skogås/Trångsunds damlag,
i sonens P99- och dotterns F89-lag.
Sebby Gustin, (saknas på bilden) ansvarar för
BUS hemsida och information till medlemmarna
och deras föräldrar.
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Östra Övre:
Fältherrevy.

Huvudläktaren Östra Nedre:
Sponsorer. VIP-läktare

  
M Sektionerna 323-330.

Rullstol Västra & Östra Nedre:
Sjungande. Eller inte.

L Sektionerna 125-129.
  

Eftertraktade platser, bra tryck i försäljningen. Prisvärt med
”TV-utsikt” över klacken, mycket bra överblick över plan,
oväntat nära. Ca 3 100 platser.

Komfort och VIP-känsla med tillgång till generösa loungeutrymmen,
barer och restaurang. Stolarna är UEFA-säkrade, bredare med bättre
benutrymme. Investera för hela säsongen eller enstaka matcher, med
tillhörande paket för större och mindre företag. 1 360 platser.

UNGDOM 1 155–1 225 KR (144–153 KR/MATCH).
VUXEN 1 325–1 495 KR (165–187 KR/MATCH).

finns runt hela arenan, se ticnet.se

Ypperliga platser för funktionshindrade och medföljare,
båda med rätt att sjunga. Eller inte. 20 rullstolsplatser
inklusive sittplats för medföljare.

Från 9 000 kr/plats exkl. moms.

Kontakta marknad@hammarbyfotboll.se.

1 200 kr inklusive medföljare (150 kr/match).

M

Free WIFI.
Tele2 har investerat rejält för att alla ska kunna
använda sina smarta mobiler, en rejäl teknisk
utmaning med upp till 30 000 användare på en
begränsad yta.

N

L

P

Södra Övre, kortsida 
och kurvor:
Gästande fans.

P

K Sektionerna 311-322.
  

Familjer Kurvan Nedre:
Nära, nära.

Sittplats, Östra Nedre, söder:
Nära heders.

O Sektionerna 130-134.
  

P Sektionerna 223-224.
  

Här börjar de lite äldre barnens riktiga karriär på
Vår Arena. En grym närhet till planen, liret, ståplatsklackarna, hörnor, inlägg, allt som händer i straffområdet.
1 000 platser (snart slutsålt, så skynda på!)

Unik närhet till planen, sex meter från rad ett till kritade
linjen. På höger sida hedersläktaren med spelarlegender och
andra celebriteter. Ca 600 platser.

Biljettilldelning beroende på intresset från gästande
supportrar. Övriga biljetter kan köpas från match
till match via hammarbyfotboll.se. 3 400 sittplatser.

Södra Nedre, kortsida 
och kurvor:
Alla våra vänner.

Vuxna 1 825–2 025 kr (229–254 kr/match).

J Sektionerna 211-215, 219-223, 115-119.
  

Familj 1 870 kr (59 kr/match och person).

J

K

Inga Säsongskort, enbart lösbiljetter. Inbjudan
till föreningens ungdomsspelare, medlemmar,
föräldrar, sponsorer, skolor, företag, närområden.
Ca 3 400 platser.

Kommunikationer:
Ingen ökenvandring.
400 000 människor har mindre än 15 minuters
cykelavstånd till Tele2 Arena! 1 000 cykelplatser.
Dessutom sex tunnelbanestationer, tre tunnelbanelinjer, Tvärbanan och 40 busslinjer inom en
kilometer. 4 000 parkeringsplatser.

Sittplats, Västra Nedre:
Nära, sjungande, direkt.

i
E

I Sektionerna 107-109.
  

H

När sektionen går igång tillsammans med klacken
kommer det gunga rejält på såväl läktarna som i
TV-soffan (huvudkameran är placerad mitt emot,
och det är ingen slump).

Inside.

G

Själva har vi satsat lite extra på våra spelares komfort,
uppladdning och nedvarvning. Vill du ta en titt i
omklädningsrummet och andra utrymmen bakom
och under läktarna kan du boka en arenavisning.
Information kommer att finnas på hammarbyfotboll.se!

F

Västra Övre:
Analyserande eller sjungande?

Privat Klubbstol Västra Övre:
För livsnjutare.

Sittplats, yttre Västra Nedre:
Nära, nära.

F Sektionerna 304-311.
  

G Sektionerna 306-309.
  

  
H Sektionerna 210-211.

Grymma siktvinklar, mäktig överblick och en närhet
du inte trodde på. Analyserande experter blandat med
öar av sjungande sittplats, det återstår att uppleva.
Ca 2 500 platser.

Komfort och VIP-känsla för livsnjutare. Stolarna är UEFAsäkrade, bredare med bättre benutrymme. Access till eget
loungeutrymme innan match med möjlighet att avnjuta en
bit mat med tillhörande dryck. 520 platser.

Sex meter från rad ett till kritade linjen, överstegsfinter,
hörnor och hårt skruvade inlägg. Bästa uppsikt, unika
närhet till planen och straffområde. 555 platser.

Ungdom 1 375 kr (166 kr/match). Vuxen 1 625 kr (204 kr/match).

3 100 kr (388 kr/match).

Mer info på hammarbyfotboll.se

Vuxna 1 375 kr (171 kr/match).
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”Äntligen kan vi erbjuda
alla grupper möjlighet
att uppleva matcherna
tillsammans”
– När vi försökte förstå varför
Hammarby har en sådan dragningskraft,
upptäckte vi att det viktigaste värdet är gemenskap, säger Hammarby Fotbolls marknadschef
Patric Ljungström. Kort och gott:
Tillsammans är vi Hammarby.
H

I

F

Att gå på fotboll tillsammans ger helt enkelt en
starkare upplevelse, vilket har varit en väldigt
viktig fråga i det femåriga planeringsarbetet med
Tele2Arena från Hammarby Fotbolls sida. Oavsett om man går med familjen, eller med polarna
i ett kompisgäng.
FOTO: Andreas von Gegerfelt

PATRIC LJuNgSTRÖM

Den största gruppen som
bokat hittills är långt över
100 personer, som sitter
Västra nedre. Merparten
trogna besökare på Söderstadion sedan många år,
förstärkta med ett 30-tal
nyförvärv. Och om någon
är frånvarande, kan man
alltid slänga in en reserv.

Stort intresse från barnfamiljer
– Men det roligaste är ändå att så många
barnfamiljer har köpt Säsongskort, nu när vi
kan erbjuda mycket bättre komfort på Familjeläktarna. Där är en bra bit över hälften av de 2 000
platserna på Norra övre köpta, säger Patric.
Att se Kennedy och andra Bajenfavoriter
spela inspirerar naturligtvis barnen till egen
träning, en hälsosam motvikt mot stillasittande framför datorn och den ynka timmen
idrott i veckan som skolan erbjuder.
Över 200 grupper bokade!
Nu har närmare 200 grupper bokat Säsongskort

för att se matcherna tillsammans, från två till
över 100 personer, som kan ladda upp och varva ner
tillsammans med mat, dryck och spel på Matchen
eller Oddset de gånger man känner för det.
Patric har jobbat med planeringen av Tele2
Arena sedan 2008, utgående från ett Hammarbyperspektiv. Ett oändligt antal detaljer, stora som
små. Allt från kravet på att klacken skall kunna
stå på långsidan (unikt i Europa), till omklädningsrumsskåp och materialbord i Hammarbys
omklädningsrum, designat av Tema arkitekter.
– Att gå från ord till verklighet har inte har
varit så enkelt och självklart som det låter när vi
ställt krav på allt från biljettsystem till arenans
utformning. Allt blir säkert inte perfekt från dag
ett, men vi vet hur vi vill ha det.
gedigen internationell erfarenhet
En av de som deltagit i planeringsarbetet från
operatören AEG:s sida är Steve Brice, som
bidragit med erfarenhet, bl a från sin tid som
försäljningschef i Arsenal och då ledde arbetet
med publik och sponsorer i samband med Arsenals
flytt från Highbury till Emirates Stadium.
Efter att ha planerat för och flyttat in på över tio
arenor de senaste decennierna är AEG:s erfarenhet
ovärderlig för att undvika de värsta nybörjarfelen.
En viktig insikt är att det ställs olika krav från
olika kategorier av besökare.
– Nu kan vi leva upp till vitt skilda förväntningarna från en hardcore supporter som hängt
på Söderstadion i ett par decennier, en förälder
med en femåring och ett kompisgäng med curlingtiden bakom sig.
Upplevelsen på arenan handlar mycket om
bemötande, och under våren har Hammarbys
investerat mycket tid för att utbilda de ca 400
matchvärdarna och ordningsvakterna.
– Alla gäster ska känna sig välkomna, och alla

BJuD PÅ STARKA uPPLEVELSER, EN ELLER FLERA!
På Tele2 Arena kommer Hammarbys samarbetspartners kunna erbjuda
sina kunder, medarbetare och andra gäster Nordens starkaste fotbollsupplevelse i femstjärnig miljö.

STEVE BRICE

ska snabbt bli hänvisade till sina platser.
Fler vill följa sitt Hammarby live
Intresset för Hammarby är stort.
Klubben har över 200 000 sympatisörer bara i
Bajenland och närmare 300 000 i resten av Sverige
enligt de undersökningar klubben har gjort. 690
000 personer har besökt hemsidan de senaste tolv
månaderna, och drygt 53 000 personer har laddat
ner Hammarbys app.
– Vi har en väldigt stor skara vänner i världen,
som sällan eller aldrig upplever Hammarby live. Nu
har alla möjlighet att göra det alldeles oavsett om de
vill ha komfort på de UEFA-säkrade platserna, eller
vill ställa sig i klacken till en väldigt förmånlig slant.
Redan nu har dubbelt så många skaffat
Säsongskort som ifjol, vilket visar att ambitioner
inte gått obemärkta förbi. De flesta kommer från
Hammarbys kärnområde Söder och Söderort.
Men det finns också supportrar i till exempel
Luzern (Schweiz), Rengsjö (utanför Bollnäs), Oslo,
Sala och Helsingborg som köpt Säsongskort!

SÄSONGSKORTSFAKTA
Hammarby har sålt fler Säsongskort
än 15 av de 16 allsvenska lagen.
Hammarby har sålt nästan dubbelt så
många Säsongskort som alla de andra
Superettan-klubbarna tillsammans.
Nu nästan 10 000.
Varför inte boka och köpa tillsammans
i ett större sällskap? Enklast är rakt
över disk i Globens biljettkassor – eller
via ticnet.se.

Premiumstolar på huvudläktaren med access till lounger, barer och
restaurang. Köp för enstaka match eller hela säsongen ut!
Mejla marknad@hammarbyfotboll.se så återkommer vi omgående med
vilka möjligheter som erbjuds.
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BuS: tryggt och kul
på familjeläktaren
har första matchen
på Söderstadion skapat ett grönvitt
hjärta för livet. En som vet, av högst
personlig erfarenhet, är Pia Moberg,
läktarvärd med ansvar för Bajens
Unga Supportrar, BUS.
– En förälder ska inte förvänta sig
att en femåring tittar koncentrerat i
90 minuter. Därför drar vi igång BUS,
som erbjuder aktiviteter före, under
och efter match.
BUS kommer att hålla till bakom
Familjeläktaren, där barnen spontant
kan välja om de vill hitta på något
annat kul bakom läktaren eller kolla
på matchen.

FöR MåNgA bARN

En egen stund.
– Också föräldrarna kan välja att
delta i t ex ansikts- och flaggmålningen
med barnen eller ta en fika eller en bit
mat på egen hand, säger Henny Ideby,
också BUS-värd och fortsätter:
– Samtidigt som föräldrarna får en
stund för sig, lär sig barnen ta ansvar
för själva. Att vara själv med sina
kompisar på Vår Arena är ju hur stort
som helst. De växer som människor
och stärker självförtroendet.

Leffe Moberg är en tredje BUS-värd.
– Vårt mål är att alla barn ska kunna
se Bajen från unga år på ett roligt och
tryggt sätt. Vår Arena ger oss jättebra
möjligheter, som det inte fanns utrymme
för på Söderstadion.
– Vi hoppas att BUS skapar glädje,
engagemang och mer rörelse på fritiden,
vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa.
Att gå på fotboll kan inspirera till att
träna för att bli en ny Kennedy eller en
ny Lallet.
Det handlar också om trygghet säger
Pia Moberg:
– Jag har sett över 400 matcher
på Söderstadion med mina föräldrar
och senare med mina tre barn. Fler
föräldrar borde upptäcka hur det
egentligen är uppleva gemenskapen
på Hammarbys matcher tillsammans
med sina barn.
Medlemskapet i BuS är gratis.
Anmäl dig på Familjeläktaren
under de sista matcherna på
Söderstadion, eller matchdag
på familjeläktaren norra övre
på Tele2 Arena.

”Tele2 Arena är en av
de ﬁnaste jag sett,
alla kategorier”

Hammarby vs Paris Saint-Germain
23 juli 2013
180 kr per biljett (exkl. serviceavgift) på sektion Norra Övre Tele2 Arena
mot uppvisande av medlemskort hos Bajens Fans eller Hammarby Fotboll.
Max 2 biljetter per person. Erbjudandet gäller endast i biljettkassorna vid
SkyView bredvid Ericsson Globe.

barn och ungdom, dels om att skapa möjligheter för en vass och konkurrenskraftig elit.
Den senaste satsningen heter SVEA, där de som spelar bestämmer hur 50 miljoner
kronor ska fördelas mellan föreningarna, pengar som skall gå till ungdomsverksamheten. Alla som har ett Spelkort eller spelkonto påverkar hur pengarna fördelas
genom att registrera upp till tre favoritföreningar.
– SVEA är en väldigt spännande satsning, som vi är stolta och glada över.
Detta är första året, och vi vet inte var den ska sluta. Idag är det främst välkända
fotbolls- och hockeyklubbar i topp, men det finns också många småklubbar med
många anhängare som kan se fram emot en rejäl förstärkning av ekonomin.

Hammarby IF Fotbollförening i topp, nu också
Erik Kotschack är kontaktperson för Svenska
Spels omfattande sponsorinsatser mot Superettan,
Allsvenskan och Svensk Elitfotboll. Han är mycket ute
på fältet, både i Sverige och internationellt, och har
sett de flesta arenor värda namnet.
H

I

F

– Tele2 Arena är en av finaste jag sett alla kategorier, jag var där senast för en
månad sedan. Man sitter nära planen, det kommer att bli bra komfort och härlig
akustik. Det blir enkelt att röra sig bakom läktaren, och enkelt att ta sig till och
från arenan.
De nya arenorna betyder, enligt Erik Kotschack, oerhört mycket både för
svensk fotboll i allmänhet och Stockholmsfotbollen i synnerhet.
– Stockholm kommer ikapp, och förbi, andra städer med nya arenor och på lite
längre sikt kommer Stockholmsfotbollen att få en rejäl skjuts.
Längre säsonger, större publikkapacitet och ökad komfort kommer att ge
publiken stora fördelar, något som är grunden för fotbollens utveckling.

Sponsrar svensk fotboll sedan 1934
Svenska Spel inledde samarbetet med svensk fotboll redan 1934. I dag sponsrar
företaget de största lagidrotterna med närmare 200 miljoner kronor per år, pengar
som skapar stabilitet och trygghet för förbunden och klubbarna.
Engagemanget handlar dels om att stödja allt det positiva idrotten åstadkommer för

När detta skrivs ligger Hammarby IF FF i topp bland 6 700 anmälda föreningar, vilket kommer att ge en rejäl förstärkning av föreningens resurser.
– Inga SVEA-intäkter är budgeterade, säger föreningschef Peter Kleve, en försiktig general. När vi vet utfallet kommer föreningsstyrelsen att ta ställning till
hur vi disponerar dem; ett troligt alternativ är att vi fyller på vår anläggningsfond
så att vi kan ta emot ännu fler unga lirare i föreningen.

VilldustödjaHammarbyFotboll,görsåhär!
Du stöder Hammarby Fotbolls ungdomsverksamhet genom att ansluta
ditt Spelkort till SVEA på svenskaspel.se/svea i butik, eller genom
att ringa kundservice på 0770-11 11 11.
Varje krona du satsar och registerar med ditt Spelkort omvandlas
till 10 poäng, som tilldelas favoritföreningen.
En gång om året räknas poängpotten ihop. Ju fler poäng Hammarby
Fotboll har fått, desto mer pengar går till vår ungdomsverksamhet.

SvenskaSpelöppnartrespelbutikerpåarenan!
På Tele2 Arena kommer Svenska Spel att erbjuda spelmöjligheter i
tre spelbutiker.
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2012 hade Hammarby Fotboll 133 i S:t Erikscupen, att jämföra med
99 lag 2011 och 70 lag 2010. Verksamheten har alltså i stort sett
fördubblats.

ungdomsverksamheten
växer så det knakar!
Under våren har 330 femåringar börjat
lira i grönvitt. I år kommer totalt ca 1 400
spelare och 350 ledare att genomföra
närmare 7 000 träningar och matcher.
– Fler blir det om Stockholm Stad ger oss
bättre träningsmöjligheter, säger föreningschef Peter Kleve. Vi behöver ytterligare
fyra konstgräsplaner i söderort, för att
barnen ska få vettiga träningsmöjligheter
inom rimligt avstånd.
– Vi har lärt oss träna effektivt på små
ytor, vilket gett oss möjlighet att välkomna
nya spelare i alla åldersgrupper.
H
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Leka-lära fotboll!
Att leka, lära och träna fotboll under bra ledning
är viktigt för barnens personliga utveckling, men
också ur ett hälso- och integrationsperspektiv.
– Alla spelare, ledare och föräldrar måste kunna
och leva upp till vår värdegrund, lyssna, ta ansvar
och respektera både sin med- och motspelare.
– Det är väldigt hälsosamt. För både barn
och vuxna.
Daniel Engström, Sportchef för lagen i åldern
5-8 år, har under våren utbildat 80 föräldrar i
Hammarbys metod att Leka och Lära fotboll.
– Vårt uppdrag är att utveckla barn och ungdomar fysiskt och psykiskt men också socialt
och kulturellt, säger han.
Den uttalade verksamhetsidén är att utbilda
ansvarskännande människor som respekterar
regler och normer, på och utanför fotbollsplanen. Individens utveckling står i centrum; lagens
resultat är underordnad individens utveckling.
Det är viktigt ur både ett personligt och samhälleligt perspektiv, ett effektivt medel mot utanförskap.
Rapporten ”Det är bättre att stämma i bäcken än i
ån*” konstatera att utanförskap kostar mycket mänskligt och ekonomiskt.
Vägen mot utanförskapet startar ofta i unga år,

då brist på fritidssysselsättning och tvivelaktiga
förebilder är grogrunder till ohälsa, arbetslöshet,
skadegörelse och i värsta fall kriminalitet.
Tidiga insatser för barn och ungdom ger tydlig
effekt, visar rapporten.
Att börja lira fotboll är en väldigt god början.
Bredd och Akademi.
Hammarby är en av ett fåtal elitföreningar som
jämnställer breddverksamhet för barn och ungdom
med Akademi- och A-lagsverksamheten.
– Akademin ska ge våra talanger bästa möjliga
förutsättningar att ta en plats i Hammarbys Alag, säger Johan Lager, Sportchef för Hammarby
Akademi. Och kanske gå vidare.
För att skapa tydlighet i kommunikation och
ansvar är verksamheten uppdelad i fyra block;
Akademin 8-19 år och Utvecklingsblocken 5-7 år,
8-12 år och 13-19 år, alla med en ansvarig, heltidsanställd sportchef.
– Vi satsar mycket på att kvalitetssäkra verksamheten, säger Jesper Sporre, Sportchef 8-12 år
och Johan Larsson Sportchef 13-19 år. Vi gör
fältbesök på träningarna, vi genomför ett par
ledarmöten och ett tiotal ledarutbildningar varje år.
Samarbete med skolor.
Sedan tidigare har Hammarby Fotboll samarbeten
med Gubbängsskolan, Huddinge Gymnasium och
Fredrika Bremer-gymnasiet där instruktörer från
Hammarbys Akademi håller i fotbollsträningen.
– Efter sommaren förstärker vi med Nybohovsskolan berättar Peter Kleve. Pojkar och flickor
födda 2002-2003 är välkomna att söka till skolan
oavsett vilken klubb de spelar i.
Skolan har en gedigen tradition av fotboll på
schemat. Bland andra John Guidetti (Manchester
City), Robin Tranberg (Hammarbys A-lag) och
Serge Junior Ngouali (BP) har gått på Nybohov.
*) Rapporten är skriven av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på
uppdrag av Skandia och Idéer för Livet.

”

Vi behöver ytterligare
fyra konstgräsplaner i
söderort, för att barnen
ska få vettiga träningsmöjligheter.
peter Kleve, föreningschef.

HAMMARBYFOTBOLLS
VÄRDEGRUND
Rötterna; vår förankring i vårt kära
Bajenland.
Ambitionen; alltid göra vårt bästa,
kämpa och aldrig ge upp.
gemenskapen; att alltid välkomna
och stötta alla.
Respekten; för egna laget, motståndarna, ledarna, domarna och
publiken, alla.
Kärleken; glädjen att utvecklas
tillsammans på och utanför fotbollsmatchen.

Vill du spela i Hammarby?
Gå in på hammarbyfotboll.se/ungdom
Telefon: 08-462 88 10.
Mail: info@hammarbyfotboll.se
Företagskontakt:
marknad@hammarbyfotboll.se
Ladda ner vår app via Google
Play eller Apple Store.
Läs mer på hammarbyfotboll.se

