Årets lag 2007-2010
Årets lag 2010, AIK Flickor 99:1
Man talar ibland om gyllene årgångar. På
flicksidan var den senaste AIK F93:1 som
är ungdomsfotbollens mest framgångsrika
lag genom tiderna. Nu är det dags för
nästa generation att ta över taktpinnen,
och likheterna mellan dessa båda kullar är
slående där truppen innehåller massor
med talangfulla spelare med vinnarskallar.
Den gångna säsongen förlorade laget inte
en endaste match: 34 vinster, 1 oavgjord
och 0 förluster med en målskillnad på 18514. Gruppen har utvecklats mycket de
senaste åren, där laget spelar en teknisk
och modern fotboll som är underhållande
att titta på. AIK F99:1 har under förra året
och nuvarande år visat att de kommer
vara ett lag som kommer att tampas om
de ädlaste valörerna i de olika turneringar
kommande år och förhoppningsvis få
beträda Råsundas gröna matta flera
gånger. Det kommer bli väldigt intressant
att följa utvecklingen i denna grupp de
närmsta åren då AIK verkar ha något
riktigt stort på gång.
2010,pojk: AIK Pojkar 99 Akademin
Säsongen 2010 vann laget inofficiella SM
för 11-åringar i Falkenberg. Inför
säsongen som skulle bli den första som
akademilag fick man behålla stora delar av
de spelare som spelat i AIK ända sedan
knatteskolan. Laget förstärktes också
något med bra spelare som sökt sig till
laget från andra föreningar. Säsongen
startade dock lite trevande, det var mycket
som var nytt för spelarna, ny tränare,
akademi mm. Men lagom till SM i
Falkenberg lossnade det och man fick
ordning på spelet. Man spelade en
vägvinnande, utvecklande och attraktiv
fotboll!

Laget tog sig sedan under året till final i
stort sett allt man ställde upp i (med
delade resultat). Bland annat så mötte
man FC Barcelona i en final uppe i Umeå.
Matchen var jämn och den slutade 1-1
efter full tid och fick avgöras i en
förlängning. Den här säsongen har startat
med en fin fjärdeplats i en internationell
turnering i Slovenien och vi ser fram emot
att se dessa killar skörda fler framgångar
under året.
2009: AIK Pojkar 95 Akademin
Att inleda ett år med över 20 matcher i rad
utan förlust, där hela 21 st spelare ingår,
lovar gott för framtiden. Bland annat slår
laget en av Englands absolut bästa
akademier på engelsk mark, Arsenal.
Laget fortsätter segertåget under
sommaren och kröner ett fantastiskt år
med SM-GULD för klubblag 14 år.
SM-finalen spelas mot Västerås IK och
beskrivs av tävlingsledningen som den
mest spektakulära och raffinerade
matchen i turnerings historia. AIK var
slaget när det stod 0-3 redan efter 20
minuter. Men ur askan reste sig AIK och
gick ikapp och förbi till 4-3, men innan
fulltid kvitterade Västerås till 4-4. I
förlängningens sista minuter forcerar AIK
in segermålet och hejdlös glädje utspelar
sig. I detta lag finns flera skickliga spelare
som bär på stor potential och på många
olika sätt kan ses som färgstarkt. Över 10
nationaliteter finns representerade i
gruppen och paralleller med AIK herr Alags attityd och karaktär är påtaglig. Under
den första stadslagsamlingen sommaren
2009 fanns 20 st AIK-spelare kallade som
ingår i truppen 2010, mer än hälften är
kvar i skrivande stund. Vi ser fram mot
dessa spelares väg mot AIK A och
Råsunda stadion.

2008: AIK Pojkar 93
Säsongen 2007 vann laget inofficiella SM
för 14 åringar i Karlstad efter många tuffa
och jämna matcher. Inför säsongen 2008
fick man behålla stora delar av truppen,
men startade dock seriespelandet
trevande. Under hösten fick man ordning
på spelet och presterade en attraktiv
fotboll samt ett vägvinnande spel.
Vinsterna radades upp och laget slutade
på en meriterande andraplats i serien (S:t
Erikscupen). Inför slutspelet höll formen i
sig där de jämna matcherna rättvist
slutade till AIK:s fördel. I finalen mötte
laget BP som fram till dess hade varit det
bästa laget i åldersgruppen, men där tog
AIK snabbt tag i taktpinnen och vann
rättvist matchen med 1-0 och
segerpokalen kunde lyftas. Laget består av
många starka individer med ”vinnarskallar”
där tränarna har fått spelarna att fungera
som ett lag. Vi ser fram emot att se dessa
killar göra ännu en bra säsong i AIK:s

matchtröjor där de denna säsong spelar i
Pojkallsvenskan.
2007: AIK Flickor 93
Sällan har väl något lag varit så
outstanding i Sverige i sin åldersklass som
AIK:s F93.. Laget har haft ett enastående
år med segrar i alla de stora turneringarna
utomhus, inofficiella SM, Gothia Cup samt
S:t Erikscupen. Grand slam! Lägg därtill att
laget nyligen (feb -08) även blev svenska
mästare inomhus!
Ansvariga tränaren Fredrik "Peffe" Stûbner
har tillsammans med ass. tränaren Magnus
"Mankan" Svedlund utvecklat gruppen till
att spela en teknisk och modern fotboll
som är underhållande att titta på. Laget
vinner sina matcher på att de är bättre än
motståndarna på varje position. Frågan är
inte om någon, utan hur många av
spelarna som kommer att spela i
damallsvenskan i framtiden.

