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Ny kris i Hammarby
Bråk om innebandycoachens ersättning senaste i raden av skandaler.
Hammarby IF daminnebandy har inga
pengar. Coachen Fredrik
Johansson lämnade laget
eftersom han inte fått
utlovad ekonomisk ersättning. Även förre tränaren Roger Östergren
kritiserar klubben.

Johansson skulle få sin ersättning
i en klumpsumma i december.
– Jag ville ha pengarna till en
resa med min familj. Men inga
pengar kom.
Han har upprepade gånger kontaktat sportchefen Hans Elfstrand.
– Jag ﬁck veta att det inte fanns
några pengar i klubbkassan. Jag är
väl blåögd och naiv, men det skulle man ha berättat för mig innan
vi skrev kontrakt. I stället bygger
man luftslott utan plånbok.
Johansson säger att han också
ﬁck höra att han riskerade att sätta hela klubben på obestånd om
han gick till kronofogden.
– Men för mig handlar det om
att de måste vakna och göra rätt
för sig. Annars riskerar de att varumärket kommer i dålig dager.
Roger Östergren tränade laget
i elitserien i tre år. Precis som
Fredrik Johansson trivdes han
i klubben. Men även han har dåliga erfarenheter.
– När jag var där lovade de guld
och gröna skogar. Men i slutet kom
inte utbetalningarna som de skulle. Mitt kontrakt har gått ut, men
klubben är fortfarande skyldig mig
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Fredrik Johansson vill ha ut hela kontraktssumman på 18 000 kronor för sitt arbete som Hammarbys innebandydamers tränare. Men Hammarby anser att han
bara ska ha halva summan .
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pengar. Jag tycker rätt ska vara
rätt, men orkar inte bråka längre.
Sportchefen Hans Elfstrand bekräftar innebörden i Fredrik Johanssons kontrakt.
– Jag kan också bekräfta att
Hammarby på grund av dålig likviditet inte kunde ersätta Fredrik
före jul. Att han nu väljer att offentliggöra sitt kontrakt får stå för
honom. Vi kan bara konstatera att
han inte accepterat en förlikning.
Hammarby anser att Johansson
endast har rätt till halva ersättningen eftersom han sagt upp sitt
kontrakt från nyår och inte deltagit i verksamheten sedan dess.
– Fredrik skötte sina åtaganden
under hösten på ett bra sätt och
det fanns inga samarbetsproblem.
Men personligen är jag lite besviken på honom. Det känns som om
pengen blev viktigare än poängen.
● Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

”Vi har inte hunnit med”
Ekonomiska kriser är
inget nytt i Hammarby
IF:s historia. Frågan är
om amatörism genomsyrar klubben. Om Bajenhjärtat råder mer än
hjärnan.
De ﬂesta idrottsföreningar har väl
någon gång drabbats av ekonomiska bakslag. I Hammarby IF:s
medlemsföreningars fall är kronofogdar på jakt efter tillgångar, konkurshot och skuldsaneringar inget
nytt fenomen.
Bandyn hade skulder på fem
miljoner kronor som man fortfarande betalar av på. Hockeyn har
hotats av konkurs. Handbollen
räddades av en privat ﬁnansiär.
Boxningen var nära att knockas för

gott. Med mera. Med ﬂera. Senast
i raden av krisdrabbade sporter är
daminnebandyn som är pank och
har kronofogden i hälarna.
Frågan är om Bajenhjärtat oftare har huvudrollen än Bajenhjärnan. Typ lite klacksparksekonomi
och god tro. Py Börjeson borde
veta. Hon har varit idrottsborgarråd och haft ﬂitiga kontakter med
andra storklubbar som AIK och
Djurgårdens IF. Hon sitter i styrelsen i huvudföreningen Hammarby
IF, och är dessutom ordförande i
Hammarby Bandy.
Är Bajen en lallarklubb?
– Jag förstår vad du menar.
Men, nej, det är vi absolut inte.
Fast det är inte lätt av vara hammarbyare. Konkurrensen om publiken är hård och Hammarby har
många olika idrotter. Ekonomiska
problem kan uppstå när organisationen inte riktigt hinner med. Det
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krävs fungerande organisation,
och ett bra exempel på detta är
fotbollen som är väldigt proffsig.
● Lars Allerstedt

Diplom-SM en fullträff för BK Rågsved

Emma Barkeling blev bäst i Sverige

BOXNING BK Rågsved ﬁck med sig tre medaljer från helgens diplom-SM
i Tidaholm.
14-årige Thomas Yaro blev mästare i 50-kilosklassen. I söndagens ﬁnal
besegrade han Kawar Jemil, Eskilstuna, med 3–0. 14-årige Ano Shabo tog
silver i 48 kilo. 13-årige Bile Abdulla blev trea i 41 kilo.
– Det har gått över förväntan, säger BK Rågsveds ordförande Harry
Jansson. Detta var det första diplom-SM vi deltagit i sedan klubben
startades för tre år sedan

JUDO IK Södra blev bästa klubb när USM och JSM förra helgen avgjordes
i Varberg. Medaljskörden blev sju guld, två silver och tre brons.
Södras herrjuniorer tog lagguld.
Individuella guldmedaljörer: Emma Barkeling (som bor i Tallkrogen),
vann både U17 och junior i minus 52-kilosklassen. Adam Westman
(Skarpnäck), ungdom minus 66 kg. Joakim Groth (Skarpnäck), ungdom
minus 73 kg. Marcus Thunstedt (Skarpnäck), junior minus 73 kg. Michell
Dahlin (Bro), junior minus 66 kg.
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Den 16 december besegrade Hammarby IF:s innebandydamer Väsby med 5–3 och tog sin fjärde raka
vinsten. Tre dagar senare hoppade
coachen Fredrik Johansson av.
– Jag ruttnade på ledningens
nonchalans. Jag har inte fått utlovad ersättning trots att det ﬁnns ett
skrivet kontrakt. Nu har jag lämnat
över detta till kronofogden.
Fredrik Johansson blev inför
denna säsong kontaktad av Bajen
som hade åkt ur högsta serien och
skulle spela i ettan. Han skrev på
ett kontrakt där det stod att han
skulle få 18 000 kronor i arvode
plus ersättning för utlägg. Detta
för en träning i veckan samt att
vara matchcoach.
– Jag har ett nyfött barn plus heltidsjobb och kunde inte vara med
oftare. Trots detta har jag ställt
upp gratis ﬂera gånger när någon
ledare varit sjuk eller bortrest.

