
SODERMALM
Den som går in på Hammarby
Hockeys hemsida möts av ett
kallt och formellt budskap. Texten
som ligger uppe kan knappast
misstolkas:
"Hammarby IF Ishockeyförening
försattes den 22 april 2008 i
konkurs av Stockholms tingsrätt:'
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Beskedet kom inte direkt som ett dråp-
slag. När det blev offentligt var det sedan
länge ett faktum att Hammarbyhockeyn
var konkursmässig. De sista omgångarna
i 2007-08 års HockeyAllsvenskan genom-
fördes enbart av sportsliga skäl- man ville
inte ställa till oreda i serieta bellen genom
att dra laget ur serien i förtid trots att för-
eningen saknade framtid.
Men ungefär samtidigt med konkur-
sen drogs arbetet i gång för att blåsa

"

nytt liv i Hammarbyhockeyn. Det var
länge sedan föreningens hockey var en
publikmagnet, men de som följt de se-
naste årens matcher har varit ganska
fanatiska och bland supportrarna var
det många som inte stod ut med tanken
på att Hammarby helt skulle försvinna
från serierna.
Man började dra i trådarna för att skapa ett
alternativ under den kommande säsongen
och den 30 juni i år bildades formellt Ba-
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Tommy Boustedt står i båset
(ör Bajen Fans.

Foto: Bildbyrån i Häseleholm.



jen Fans Ishockeyforening. med avsikten
att ha ett lag i höstens div IV-speL
- Hockeyn har alltid legat mig varmt om
hjärtat. Jag har alltid gillat hockey och
som supporter till Hammarby började
jag genom att gå på Hovet, fotbollen och
andra sporter kom senare, säger 33-årige
Daniel Enberg.

Profilstarkt lag
"Danne" är en av de tre personerna i fören-
ingens sportkornmine och man måste säga
att den lyckats sensationellt bra med att få
ihop ett slagkraftigt lag till spelet i fyran.
Den har medvetet satsat på att skapa ett
lag av spelare som Hammarbyfansen kan
känna för. Truppen vimlar av profiler från
olika generationers Hammarbyhockey
- de äldsta är en skara som hållit i gång
med veteranhockey efter Hammarbykar-
riären och nu är över 50 år.
När gamla lirare som Hasse Malm (56)
och Bruno Ohlzon (50) var med på tåget
från början blev arbetet med att få ihop en
trupp berydligt lättare. Under hösten har
spelarna strömmat till nysatsningen och
när seriespelat startar har man en ganska
stor trupp.
- Vi har kalkylerat med en viss frånvaro på
matcher och träningar. Ingen får ju betalt
och det måste funka med spelarnas jobb,
familjer och barn, säger Daniel Enberg.
- Med tanke på att man startar i fyran och
började från noll i mitten av sommaren är
det ett oerhört namnkunnigt lag man kan
presentera. Där finns tidigare SM-guld-
vinnare som forwarden Peter Nilsson och
målvakten Sam Lindståhl samt centern
Benny Rönnelöw som spelat professionellt
i Frankrike och Norge. Men också unga
spelare som spelat på högre nivå men som
sökt till Bajen Fans IF för att de känner
för att spela i ett lag med Hamrnarby som
grund. Framför allt har man fått en trä-
nare av högsta klass.
- Det var en positiv glädjechock när Tom-
my Boustedt direkt svarade ja på vår för-
frågan. Han är otroligt värdefull för för-
eningen i stort med tanke på vem han är i
Hockeysverige, säger Daniel Enberg.

Spelar på Zinken
Sammantaget är ett tjugotal personer
involverade i arbetet runt omkring laget
som ska spela i lilla Zinkens ishall på Sö-
dermalmsarenan Zinkensdamms lP. En
anläggning som snabbt riskerar att bli
för liten, men i dagsläget ser man inget
riktigt alternativ. Hovet är givetvis på
tok för stort och dyrt för div IV-hockey.
Möjligen kan det bli tal om någon en-
staka match där om någon sponsor går
in och betalar.
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Hasse Malm under sin unga karriar.
Nu är han 56 år och spelar igen!

- Vi är Bajenfans och det är Södermalm
som gäller för oss. Vi vill inte riktigt utan-
för tullarna.
Över huvud taget poängterar "Danne" att
hockeysatsningen är av och för support-
rar. Den är ett sätt att samlas och ha ro-
ligt kring hockeyn och Hammarby. På sikt
finns dock förhoppningen att Hammarby
IF Alliansförening åter ska ha hockey som
en av medlemsföreningarna.
- Vi vill bygga upp föreningen i lugn och
ro och just nu är målet att vinna fyran och
gå upp i div III. Men det vore ju fel att inte
vilja ha in hockeyn i alliansföreningen.

"Rock· n'roll"
Det har funnits förslag från olika håll om
att en befintlig hockeyförening ska gå upp
i Hamrnarby och bli det nya Hammarby
Hockey. Bland annat visade den etablera-
de divl-föreningen acka HK intresse.
Hur ser du på dessa ideer?
- Det har varit diskussioner mellan acka
och Bajen Fans IF men nu rycker vi att det
här rullar på bra. Det känns mer "Harn-
marby" att starta i egen regi. I dagsläget
gäller det här, men vi vet inte vad som
händer i framtiden. Förhoppningsvis kan
vi skapa lite drag kring hockeyn i Stock-
holm och på sikt kanske i hela landet. Lite
rock' n' roll-hockey, så att säga.

MAGNUS HAGSTRÖM
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IF kommer
under säsongen att
spela i div IV Västra
Stockholm och
möta Brinkens
IF, AC Camelen,
Flemingsbergs

IK, Grantorps ~
AIK, Järna SK,
Norsborgs IF,
lullinge lP 2,
Vällinge HC, Örby IS.
Premiären spelas
hemma den 5 november
mot AC Camelen.
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En bit i skapelsen Bajen Fans
Ishockeyförening är de veteraner som gått in i
projektet. Spelartruppen är en brokig samling
av unga talanger och gamla lirare som
Hammarbypubliken känner igen från gångna
decennier.

En av dem som får anses stå för rutinen i lagbygget är
Hans Malm, 56 år. Hasse Malm kanske inte är något
känt namn för den breda hockeyallmänheten, men för
de som följt Hammarbyhockeyn är han något aven
kultfigur. Han började som pojkJagsspelare i klubben
1963 och skottade bort snö från uterinken på Kanal-
plan bredvid Hammarbys klubbhus på Södermalm.
Hasse hade sedan hela sin elitkarriär i Hammarby och
spelade i A-laget mellan 1970 och 1983. Som 56-åring
återvänder han nu för att vara med och återuppbygga
Bajenhockeyn.

Hur är det att dra på sig en Bajentröja för att spela
seriespel igen?
- Det känns roligt och ser fram emot att vara med på
ett hörn i det hela. Vi har en ganska stor trupp med en
bra åldersblandning. Jag tror det är bra att vi veteraner
är med, nu har vi hela spannet i truppen men framför
allt har det varit viktigt att det blivit stark förankring
bland alla fanskategorier.

Hur mycket hockey har du spelat efter åren i
Hammarby?
- Först hade jag tre år i Brinken, innan jag blev vete-
ran. Därefter har jag spelat veteranhockey med bland
annat gamla bajare vartenda år. Hockeyn har blivit en
livsstil.

Du har ju även engagerat dig iBajen Fans Hockey på
styrelsenivå.
- Ja, som revisorssuppleant. Det är oftast ekonomin
som felar, det är viktigt att vi lever efter de resurser
vi har. Tidigare har den saken inte skötts så jättebra i
Hammarbyhockeyn.

Ni har fått ihop ett riktigt bra lag. Du kanske får
svårt att platsa?
- Det får jag ju. Men det är inte 100 procent närvaro-
plikt, alla kommer inte att kunna spela varje gång och
det kommer att behövas många spelare. Med den stora
åldersblandningen blir det en viss känsla i truppen, de
unga ser att vi har vilja att bidra och satsar själva. Det
som är viktigast just nu är att bygga upp intresset för
laget.

Ni har ett lag som rimligen vinner fyran. Vad är
målet på längre sikt?
- Målet är att få en så bra organisation att vi kan kom-
ma tillbaka till Hammarby IF Allian förening och åter
bli en del av Hammarby IF.Men det skulle behövas ett
riktigt hemvist, det är en sak vi jobbar med. Hovet är
för dyrt för oss

MAGNUS HAGSTRÖM
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