Årets Bosse Sjögren Stipendiat, 1999-2010
Tilldelas ungdomsledare i AIK utifrån följande
- ha verkat som ledare i mist tre år
- ha arbetat i Bosse Sjögrens anda
(kombination av satsning på talangutveckling och stort socialt engagemang)

2010: Mathias Holm
Mathias började som tränare i AIK 2004
där han tränade P99. Under ett antal år
har Mathias följt och utvecklat gruppen till
bra spelare både på och utanför plan.
2010 spelade laget sin första elitturnering,
SM för 11-åringar i Falkenberg, där de fick
mäta sina krafter mot de bästa lagen. Där
blev det Guld och följdes upp under året
med idel finalplatser.10 av de spelare som
började i tidiga åldrar finns nu med i AIK
P99 Ungdomsakademi och det är ett
väldigt gott betyg för verksamheten.
Under åren i AIK har Mathias även varit
tränare i andra akademilag och alltid varit
engagerad för att lagen och spelarna ska
få så bra träning och matchning som
möjligt. Nu är Mathias akademitränare för
duktiga AIK P00A och hjälper även till med
de andra lagen inom akademin. Mathias är
en tränare vi i AIK ska vara stolta över och
ser en långsiktig satsning på honom.

2008: Charlie Åström
Årets Bosse Sjögren-stipendiat har under
många år arbetat i AIK Ungdomsfotboll
som målvaktstränare på pojksidan. Charlie
har hela tiden arbetat målmedvetet på ett
föredömligt sätt med unga spelares
utbildning och utveckling där individen
alltid har stått i fokus. Han värnar väldigt
mycket om de målvakter han utvecklar
och ser till att de blir sedda och därmed
känner sig viktiga i gruppen/laget. Charlie
började sin tränarkarriär i AIK 2004 där
han tog hand om målvakterna i P92 i tre
år. Säsongerna 2007-2008 tränade han
våra duktiga målvakter i P95-laget där vi
nu har två av Stockholms bästa målvakter.
I år är han ansvarig målvaktstränare för
våra ungdomsakademilag P95 och P96. Vi
ser fram emot Charlies fortsatta
engagemang i AIK och önskar honom
lycka till med denna säsong.

2009: Fredrik ”Peffe” Stübner
”Peffe” kom till AIK som ledare för AIK
F93:1. Att två spelare från detta lag nu
utnämns till årets spelare respektive årets
talang talar sitt tydliga språk. AIK F93:1
vann 2007 pris för Årets lag i AIK och då
fastställdes att frågan inte var om utan hur
många av dessa spelare som skulle
komma att representera AIK:s damlag,
hittills är det tre spelare som har nått dit
och det är fler spelare som står och
knackar på dörren. ”Peffe” jobbar nu
övergripande som tränare för AIK:s yngre
flickor och fortsätter att utbilda kommande
generationer för spel iallsvenskan och AIK.

2007: Elie Mineirji
Årets Bosse Sjögren-stipendiat har under
många år arbetat som tränare för egna
barns lag inom AIK Ungdomsfotboll. Han
har på ett föredömligt sätt arbetat med
unga spelares utbildning och utveckling
där individen alltid har stått i fokus. Elie
har själv spelat i AIK:s juniorlag och var
nära att ta det sista steget till A-laget, en
erfarenhet han omsatt i träningen av de
unga då han vet vilka krav som ställs på
blivande elitspelare samtidigt som han i
alla sammanhang arbetet med ett stort
socialt engagemang där alla spelare blivit
sedda i sin utveckling. Elie har därefter

gått vidare i sin AIK-karriär och är anställd
som chefstränare med ansvar för hela
pojkfotbollens utveckling.
2006: Asim Khullar
Årets Bosse Sjögren-stipendiat har under
många år arbetat i AIK Ungdomsfotboll
både på flick- och pojksidan. Han har på
ett föredömligt sätt arbetat med unga
spelares utbildning och utveckling där
individen alltid har stått i fokus. Asim
började sin tränarkarriär hos AIK med att
träna flickor födda 1986-87 på ett
framgångsrikt sätt både fotbollsmässigt
och socialt. Därefter tog han den stora
utmaningen att bygga upp en åldersgrupp
pojkar födda 1992 till att nu vara en av
stockholms bästa både gällande elit och
bredd. Inför 2007 har han tagit ansvaret
för att utveckla våra duktiga pojkar födda
1995 där vi vet att han kommer att sätta
goda avtryck med sitt ledarskap och sitt
engagemang.

2005: Rikard Linde
Årets Bosse Sjögren-stipendiat har under
många år arbetat i AIK Ungdomsfotboll.
Han har på ett föredömligt sätt arbetat
med unga spelares utbildning och
utveckling. Kvalitet är ett ord som lätt
förknippas med honom. Inför 2006 har
mer än sextio (60) spelare tagit kontakt
med hans åldersgrupp för att få vara med.
Det beror inte bara för att han är tränare i
vårt AIK. Att år efter år målmedvetet
arbeta med unga spelares utveckling och
fostran gör man inte utan ett stort socialt
engagemang och en stor kärlek till
fotbollen. Att spelarna inte tillhört det
yppersta skiktet i AIK Ungdomsfotboll gör
insatsen större och i rätt anda för årets
stipendiat.

2004: Magnus Skog
Magnus Skog är huvudtränare i AIK:s flickor
92-lag sedan hösten 1999.
Magnus är en inspirerande drivfjäder som ger
spänst åt verksamheten och präglas av fyra
"svart-gula" ben: Kvalitet, Långsiktighet,
Kontinuitet och Utveckling.
Med en aldrig sinande entusiasm söker han
konstant nya utmaningar och arbetar under
devisen "Att bygga för framtiden". Han har
systematiskt arbetat med att låta
"alla spela med alla" - dels för att skapa trivsel,
glädje, trygghet och individuell utveckling, och
dels skapa möjligheten att behålla alla spelare
och bidra till AIK flickverksamhets egna
återväxt.Han lägger stor vikt vid att arbeta
med sociala icke fotbollsrelaterade aktiviteter.
Magnus har en exceptionell förmåga att se
kombinationen mellan individ och helhet.
Under hans ledning blir det "tråkiga" roligt.
Hans trevliga och positiva framtoning gör det
enkelt för honom att skapa kontakter och
utbyte med andra klubbar. Det som
karaktäriserar Magnus är att han är alltid
ambitiös, påläst och proffsig. Att han är en
förebild för spelare och ledare, både på och
utanför planen gör honom mycket väl kvalificerad
till titeln "årets Bosse Sjögren stipendiat 2004.
2003: Mikael Jansson
Mikael Jansson, 45 år. Grupptränare i AIK
pojkar 95. Micke är en mycket trygg och
varm ledare som började sin tränarkarriär i
AIK:s knatteskola och har sedan dess
engagerat sig i fler och fler uppdrag inom
AIK Ungdomsfotboll. Micke startade upp
fotbollsverksamhet för
förståndshandikappade i Solna 2003 och
där driver han nu träningarna med ca 10
barn en gång i veckan. Han har även ett
övergripande ansvar för
turneringsverksamheten i AIK:s 5/7 manna
pojk, där Micke driver AIK Cupen och även
har haft stor del i genomförandet av AIK:s
Gothia Cup äventyr och även vårt
deltagande i Örebrocupen. Allt som Micke

utför i AIK gör han i sann AIK anda och
det som kännetecknar honom är att han är
alltid ambitiös, påläst och proffsig. Allt
detta sammantaget gör honom till årets
Bosse Sjögren stipendiat.
2002: Eva Bida
Eva Bida, 23 år. Ansvarig tränare för
F90/91. En karaktärsstark och
målmedveten person som startade sin
tränarkarriär i Knatteskolan för tio år
sedan. Därefter har vägen till F90/91 gått
via pojklagen P88 och P90. Sedan 1996
tränar hon F90, samt det senaste året även F91.
Eva bedriver verksamheten under devisen:
”Långsiktig utveckling med
inriktning på helhet och individuell utveckling
utan resultatfokusering
2001: Lennart Moström
Lennart Moström har varit engagerad i AIK
sedan 1998 som tränare i utvecklingstruppen
och för olika pojkelitlag. Hans tränarskap
kännetecknas av att målmedvetet jobba med
de enskilda spelarnas utveckling och samtidigt
utveckla lagets spel. Hans engagemang för
AIK och spelarna i de lag han tränat stämmer
väl överens med att jobba i Bosse Sjögrens
anda, dvs en kombination av satsning på
talangutveckling och ett stort socialt
engagemang.
2000: Björn Wesström
” Björn har varit verksam i AIK, som ledare
sedan 1996 har och under denna tid varit
tränare för P86. Björn har på ett aktivt och
engagerat sätt bidragit till utvecklingen av
AIK:s P 86 grupp” Under det senaste
halvåret har Björn även jobbat heltid för
ungdomsfotbollen. Han har bl a jobbat
mycket med utbildningsfrågorna inom
ungdomsfotbollen.

1999: Leif Rönn
” Leif har varit verksam i AIK, som ledare
sedan 1991 har och under denna tid varit
tränare för P86 och P88. Dessutom har
han i sin roll som samordnande tränare för
alla 7-mannalag på ett aktivt och
engagerat sätt bidragit till utvecklingen av
AIK:s 7-manna verksamhet”

