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sport
i korthet
FI tänker granska
Hammarbysponsor
Handboll Finansinspektionen, FI, ska granska Hammarby handbolls huvudsponsor Prioritet Finans. SVT:s
program Uppdrag granskning
rapporterade i förrförra
veckan att Prioritet Finans
har gjort affärer med en känd
ekobrottsling.
Nu ska FI kontrollera om
Prioritet Finans har fungerande regler för att motverka
penningtvätt.
– Vi välkomnar naturligtvis
Finansinspektionens tillsyn,
säger  Prioritet Finans vd Nils
Wiberg i ett uttalande.

”Sebastian Eguren saknade sin mamma jättemycket och på mors dag kom han med ett paket med en jättefin parfym till mig med lappen: ”Till min svenska
Foto: Åsa Sommarström
mamma”. Då blev jag riktig rörd.”

Hon gör flest mål i
Bajen – varje säsong
Yvonne Werner ger ut kokbok med spelarnas favoriter.
Hammarbys supportrar serverades mycket
torsksoppa i år. Spelarna
har en helt annan meny.
Nu avslöjar Bajenkocken Yvonne Werner deras
favoriträtter och berättar om Guldmackan som
försvann.
Paulinho Guará kapar åt sig en
matlåda som om det vore en bit
guld, stoppar den i en platspåse,
tackar Yvonne Werner och går
med rappa steg ut ur klubbhuset
på Årsta IP.
– Han älskar Flygande Jakob,
han trodde nog att det var det, säger Yvonne Werner.
Det var visserligen en kycklinggratäng med bacon men även med
parmesan och sweet chili.
Yvonne Werner kom till Hammarby 2001, samma år som klubben tog sitt hittills enda SM-guld.
Det var mittfältaren Petter Furuseth som kom på idén att fira hennes tio år i klubben genom att ge
ut hennes recept i en kokbok.
– När jag har pratat med exil-bajare frågar de alltid hur det är med
Yvonne, och berättar att de saknar
maten. Maten är oerhört viktig
både för spelarna, och i dessa kokbokstider när det ges ut så mycket

w Älskar att lösa korsord med Matte
w Namn: Yvonne
Marie Werner.
w Ålder: 55 år.
w Bor: Evlinge,
Värmdö.
w Familj: Maken
Mats Werner, 58,
(spelade i Hammarby 1970–1984 och vann den
allsvenska skytteligan 1979), två
barn och fem barnbarn.

kokböcker kändes det naturligt att
Yvonne skulle ha sin egen, säger
Petter Furuseth.
Särskilt starka band fick hon till
Sebastian Eguren som älskade
hennes gräddstuvade pytt i panna.
– Han pratade ingen svenska och
saknade sin mamma jättemycket.
På mors dag kom han med ett paket med en jättefin parfym och ett
kort där det stod: ”Till min svenska
mamma”. Då blev jag helt... det var
alldeles, alldeles fantastiskt.
Hela säsongen lagar hon mat till
omkring 40 spelare och ledare. De
flesta har samma favoriträtter.
– Det är pannkakor och den där
carbonaran som är så tråkig att
göra. Det ska vara massor av grädde och sedan brukar jag göra den
med pastapennor i stället för spa-

w Aktuell: Släppte nyligen tillsammans med Hammarbyspelaren Petter Furuseth ”Yvonnes
mål – en kokbok för Bajare”.
w Övrigt: ”Jag älskar att
lösa korsord. Det är sådan
avkoppling. Vi fnular på det
tillsammans hemma och om
är något jag inte kommer på går
Matte och hämtar ett uppslagsverk.”

Löpare lockas
med julbord
Löpning Löparboomen
har gett uppsjö till en
rad nya lopp. Det senas
te i raden är Julruschen
över fem kilometer
som avgörs klockan
16.30 den 2 december
i Nackareservatet vid
Hellasgården.
Arrangören kände
att det gått slentrian
i nya lopp. Därför vän
tar bastu, vinterbad,
julbord och underhåll
ning av liveband efter
genomförd tävling.
– Vi vill göra Jul
ruschen till en kombi
nation av löpartävling
och social tillställning,
säger Tommie Linder, vd
för arrangören Get Out
Events.

Polis kan åtalas för
slag mot supporter

getti för att den ska bli extra guckig.
Sjömansbiff var inte lika populärt.
– Det är jättegott. Jag gjorde som
man ska: varvade lövbiff, potatis
och lök men det såg kanske inte
så roligt ut efter ett tag när många
hade varit där och rört runt. Björn
Runström ryste ända in i märgen.
Annars äter de flesta spelarna
allt som serveras. Men inte alla.
– Andreas Dahl är kinkigast. Han
gillar köttfärslimpa och han gillar bacon men han gillar dem inte
ihop. Så när jag hade gjort baconlindad köttfärslimpa åt han inte.
I kokboken delar hon bland annat med sig historien om Guldmackan, räksmörgåsen hon serverade spelarna varje matchsamling
under guldåret 2001: ”Så var det

Julmat vankas efter löpningen.

plötsligt någon jäkel som påstod
att räkor inte skulle vara bra för
uppladdningen. Frågan gick så
långt som upp till styrelsen – där
man till slut klubbade igenom beslutet att ersätta räkorna med ost
och skinka. Och vi vet ju hur det
gick sen...”
l Johan Kristensen
johan.kristensen@mitti.se
tel 550 551 17

FOTBOLL Det var stökigt både
under och efter fotbollsderbyt mellan AIK och Djurgården på Råsunda den 19
september.
Enligt tidningen Metro
riskerar nu en polisman åtal
för grov misshandel efter att
minst ett batongslag träffat en djurgårdssupporter
i huvudet. Händelsen ska ha
inträffat efter matchen när
fans från de båda klubbarna
började slåss med varandra
och polis kom för att avstyra
bråket.
Den träffade djurgårdssupportern fördes till sjukhus
med befarad hjärnblödning,
men det kunde senare konstateras att han klarat sig med
sårskador.

