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DE UTVALDA. Lagkapten Carlis Fridlund, Ogge, Hasse Håkansson, Ola Wiklander, Micke EK, Jonny Wiederholm, Per Levin och Björnar Berger från Hoyzer Boyz tar emot priset för Söders
coolaste korplag: 29 Buster och ett diplom. Är du nyﬁken på laget ﬁnns hemsidan www.svenskafans.com/Grusplan/hoyzer_boyz/
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Här är Söders coolaste korplag
■ ■ Hoyzer Boyz är ofﬁciellt Söders
coolaste korplag. Det var ingen
större överraskning för någon i laget. Nu satsar de på serieseger och
kanske en egen tv-kanal.
För knappt ett år sedan utlyste
Södermalmsnytt tävlingen Söders coolaste korplag. Få kände
sig manade att utmana första
kandidaten Hoyzer Boyz. Men
det tog ändå ett bra tag att utse
vinnaren, när det gäller så viktiga titlar är det viktigt att ta
god tid på sig. Men nu är det
alltså klart: Hoyzer Boyz är
coolast på Söder.
– Det känns mest som en
lättnad, att få det man vetat hela

tiden bekräftat, säger lagkapten
Carlis Fridlund.
– Det var helt väntat, säger
Jonny Wiederholm.
En av de på förhand hetaste motkandidaterna Andrea
Doria valde att inte ställa upp.
Varför?

– De kände sig slagna på
förhand. De såg vår bild och
blev impade. I stället hörde de
av sig till oss och nu samarbetar
vi med dem, säger Carlis.

Det har hänt en del sedan
vi senast träffade Hoyzer Boyz.
Systerklubben Hoyzer Girls har
startats och slåss om tredjeplatsen i sin serie redan första året.
Dessutom har de påbörjat en
insamling till Barncancerfonden där donationer kan lämnas
på hemsidan. Sedan tidigare
pågår en insamling till förmån
för den svarta gamen, lagets
symbol.
– Vi har fått in 1600, det
räcker till sju och ett halvt
lamm, det är mat för nästan
ett år för gamen, säger Jonny
Wiederholm.
En annan förändring jämfört med förra året är att det går
bra för Hoyzer Boyz på planen
också. De slåss om segern i division elva.
– Det fanns indikationer på

det redan i slutet av förra året.
Sen kunde en del av nyförvärven spela boll och vi har tränat
mycket, säger Carlis.
– Det handlar också om
malten och planksteken, det
tar ett tag innan dieten får effekt, säger Jonny.
– Nyförvärven vet vad vi
står för, de börjar bryta ner
sig innan de kommer hit, säger Carlis.
Vilken effekt har General Managern haft (en mystisk, oidentiﬁerad ﬁgur)?

– När det går bra är det ingen som ifrågasätter ledarskapet,
säger Carlis.
– Men en som verkligen
klivit fram är taktikern (som
lägger upp lagets taktik), säger
Hasse Håkansson.
– Det krävs den expertisen

för att lyckas, det är alltid svårt
när en klubb växer, det blir en
stor press, säger Carlis.
Vad kan vi vänta oss från Hoyzer Boyz nästa år?

– Vi har funderat på en egen
tv-kanal. Men det finns risk att
bli söndermedialiserade. Vi har
bland annat fått inbjudan till
filminspelning. Det är svårt,
man vill inte sälja sin själ. Vi
hoppas att ledningen vet hur
vi ska ta oss vidare.
– Pengar behövs i alla fall
inte, säger Jonny.
– Trots att klubbkassan
blev stulen på vår fest, säger
Carlis.
Några misstänkta?

– Alla i laget.
Jacob Hellgren
08-545 870 84
jacob.hellgren@direktpress.se

DÄRFÖR VANN DE
Juryns (bestående av
Södermalmsnytts redaktion) motivering:
”Med klädsam distans och
skäggväxt Dregen fortfarande bara kan drömma
om är Hoyzer Boyz coolheten personiﬁerad. De
har visat alla Söderbor vad
Korpen egentligen handlar
om: Öl, snygga outﬁts,
trogna fansskaror och
dammigt grus. Kort sagt,
ett sätt att umgås.”
Dessutom har
Hoyzernytt…
…startat egen bar, men det
är hemligt var den ligger
…skapat en Hoyzerpizza
som består av en plankstek på en pizza.

Bajens talanger tvåa i tvåan
Inför sista omgången
hade Bajen DFF guldläge.
Efter oavgjort nådde de
andraplatsen i division 2
östra Svealand.

Hammarby damfotbolls talanglag, Bajen DFF, spelade
oavgjort i säsongens sista
match. Därmed kom de tvåa
i tabellen.
– Vår målsättning var att
hamna på den övre halvan av

tabellen så det här var ju klart
godkänt. Men när man får vittring på serieseger vill man ju
vinna. Och vi hade verkligen
lägen i matchen som borde ha
gett oss segern, säger tränare
Jan Ove Rivelsrud.
Hur ser planerna ut för nästa
säsong?

– Vi ska satsa ännu hårdare.
I november börjar vi den fysiska uppladdningen och vi
ska förstärka truppen. Målet

är att vinna division 2 nästa
år och att producera allsvenska
spelare.
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Kommer era bästa spelare
kliva upp i A-laget?

– Ingenting är klart. Tempest-Marie Norlin ligger närmast, men det beror också
på vad Hammarby värvar
utifrån.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

PÅ VÄG UPP. Vi träffade Hammarbys

IF andra damlag som är på väg upp

i divisionerna.Här tränar framtidslöftena

Tempest-Marie Norlin och Malin Paulssen.
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"AJENS FRAMTIDSHOPP

Hammarbys farmarlag
gör succé i division 2. De
är snabba, tekniska och
ambitiösa.
– Får vi behålla talangerna är Hammarby ett
topplag inom fem år,
säger Jan Ove Rivelsrud,
tränare för Bajen DFF.

matchas med oss om de behö- ett inhopp
i A-laget.
fysik och spelade fult för att
ver, säger Jan Ove Rivelsrud.
– Jag var så nervös att jag vinna.
Att klättra i divisionerna är höll på att
kräkas. Men det gick
– Vi har rätt bra fysik så vi
inget självändamål för Bajen väl rätt
bra. Jag blev inbytt i blir inte mosade.
DFF. Talanglaget har ett an- 71:a
Men framminuten och tränaren sa förallt är
vi jäkligt snabba i
nat mål.
att jag var den som drev upp spelet
framåt, säger Tempest– Vi ska utveckla individer tempot
som ledde till vårt av- Marie.
till att bli allsvenska spelare. görande
mål.
Hon och lagkompisen MaHammarby är det enda laget
Tempest-Marie är en ny typ lin Paulsson
tränar i princip
i Stockholm med en tydlig av anfallare,
enligt Jan Ove Ri- varje dag och även
En förlust på 17 matcher. Ba- utvecklingsstege.
på fritiden
Vi har U- velsrud.
jen DFF, Hammarbys talang- laget
blir det mycket boll.
i division 4, Bajen DFF
– Vi har tre, fyra blivande
lag, leder division 2 östra i division
– Jag har bollar överallt
2 och Hammarby Marta i laget. ”Tempa”
Svealand inför säsongens sista DFF
är en hemma och håller på trixar
i allsvenskan.
av dem. De är som vissa killar nästan
match på söndag. Men även
jämt, säger Tempestoch kan bara inte låta bollen Marie.
om de vinner kommer de inte Fördelar för
spelarna
vara. De är otroligt tekniska
att flyttas upp i division 1. Det Det här
Ni
verkar
för
bra
för
division 2,
ger spelarna flera för- och kreativa.
Får vi
skulle bli för dyrt med alla delar.
Talangerna kan få ut- här talangerna behålla de varför byter ni inte klubb?
i klubben är
resor. Och när säsongen in- vecklas
– Det gäller att inte gå för
i lagom takt och de Hammarby ett
topplag inom snabbt fram. Man ser
leddes var reglerna sådana att allra
bästa får träna med A- fem år.
många
allsvenska lag inte fick ha sina laget
som gör det och som slutar
och till och med göra
Bajen DFF består av extre t
farmarlag i di i i 1
d f b ll

TVÅ FRAMTIDSHOPP FÖR BAJEN
Tempest-Marie Norlin
Ålder: 17 år.
Gör: Går fotbollsinriktningen på Fredrika Bremergymnasiet.
Position: Anfallare som
gjort tio mål i år.
Moderklubb: SkogåsTrångsund.

Södersporten den
20/9-08.
Malin Paulsson
Ålder: 17 år.
Gör: Går fotbollsinriktningen på John Bauergymnasiet.
Position: Mittback/i

Jan Ove Rivelsrud, tränare för Bajen DFF.
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