Årets talang 2005-2010
Tilldelas ungdomsspelare, en flick och en pojk enligt följande kriterier
- ha spelat i AIK i minst två år
- vara ett föredöme såväl på planen som utanför (följer AIK Stilen)
- Spelaren skall visa individuell skicklighet i fråga om ”AIK Bedömningskriterier”
- utfört betydande idrottspresentationer de senaste två åren
2010, flick: Hannah Droh
Hanna Droh född 1995 började sitt
fotbollsspelande i AIK:s samarbetsförening
IFK Viksjö. Sakta men säkert utvecklade
hon det som definierar Hanna såväl som
fotbollsspelare och person, en snabb, rivig
och offensivt balanserad spelare med en
stor passion för fotboll. Hanna tillhör vår
framgångsrika och lovande
grupp damjuniorer, hon har hunnit
representera landslaget i de första två
matcherna de spelat och figurerar stadigt i
stadslaget.
Hanna hann även under förra säsongen
debutera i damallsvenskan och har roterat
upp i såväl träning som tävling
kontinuerligt sedan dess.
Hanna tar stora kliv hela tiden och med sin
passion, arbetsvilja och nyfikenhet så är
det bara en tidsfråga innan vi ser henne i
de största damfotbollssammanhangen.
2010, pojk: Damon Fard
Damon är en AIK SPELARE. En produkt av
AIK. I varje andetag är playmakern,
Damon, allt det AIK står för. En blandning
av finess, nobless och hårt jobb
karaktäriserar hans spelstil. För honom
finns inga hinder, utan allt handlar om att
skapa möjligheter för att vinna. Det är en
smokinglirare med skruvdobb.
Damon blir årets talang 2010 på grund av
sina prestationer. Han är målinriktad och
otroligt disciplinerad. Damon tar både
motgång och medgång med ro och är en
förebild för yngre spelare. På planen visar
Damon upp ett brett tekniskt register. Han
är spelaren som kommer föra

Tjernkraftsandan vidare och blända med
sin auktoritet.
Damon visar stort mod inför sina
utmaningar i livet. I framtiden kan
härföraren Damon bära AIK på sina axlar
med en briljant spelstil, stor klokhet och
ett föredömligt ledarskap. Lycka till Damon
Fard på din väg mot AIK A!
2009, flick: Malin Diaz
Malin har tillhört AIK i flera år, och har fått
merparten av sin fotbollsskolning här. Hon
har spelat i AIK F93:1 under
ungdomsfotbollens tid, för att sedan via
det framgångsrika AIK DFF ta sig vidare till
ett A-kontrakt med AIK Dam. Malin
debuterade i damallsvenskan i den näst
sista omgången 2009 mot Sunnanå då hon
gjorde ett inhopp och på de 20 minuterna
hann med att blända publiken som tagit
sig till Skytteholm med sin fantastiska
teknik. I den avslutande omgången mot
Göteborg fick hon starta till höger på
mittfältet och stod för det viktiga 1-1
målet då AIK vann med 4-3.
2009, pojk: Victor Forssell
Victor Forssell, född 1994, är en stor, stark
och teknisk spelare som alltid ger 100%
både på träning och match. Även utanför
plan är han ett föredöme med sitt
uppförande gentemot omgivningen med
sin ödmjukhet och inställning. Victor har
under de senaste åren varit en av
stöttepelarna i AIK P94:1. Säsongen 2009
var ett händelserikt år för Victor där han
fick uppleva många härliga minnen med

AIK, stadslag och landslag. Året började
med att Victor flyttades upp till AIK:s
Pojkallsvenska trupp (P93) där laget
gjorde en bra säsong och Victor var en
startspelare i nästan alla matcher. Victor
blev sedan uttagen till Stockholms stadslag
och deltog därmed i Elitpojklägret i
Halmstad. Det fina spelet i Halmstad inför
förbundskaptenernas (P94-landslaget)
ögon gav honom en plats i kommande
landslagsläger. Efter det har Victor
representerat Sverige i flera landskamper
och varit kallad till samtliga
landslagsamlingar. Säsongen 2010 kan ni
se Victor i AIK:s Juniorlag (P91-93) trots
sin låga ålder och i framtiden
förhoppningsvis även i AIK:s A-lag.
2008, flick: Petra Andersson
Petra ingår i AIK:s fantastiska F93 lag där
hon under året varit tongivande. Hennes
speluppfattning samt teknik är hennes
främsta egenskaper. I Petra har AIK en
framtida allsvensk spelare och hon tränar
redan nu en hel del med AIK:s damlag.
Petra har även deltagit på landslagsläger
under hösten 2008.
2008, pojk: Simon Lundgren
Simon Lundgren, född 1993, var en stor
del i AIK:s framgångar under 2008, i två
lag dessutom. Med sitt säkra och stabila
målvaktsspel hjälpte han klubbens P16 till
brons i PSM, samt till guld i S:t Erikscupen
för P15. Simon deltog på elitpojklägret i
Halmstad och har även medverkat på
läger med P93-landslaget vid upprepade
tillfällen. I Simon kan AIK ha en framtida
A-lagsmålvakt!

2007: Niklas Maripuu
Nicklas Maripuu är en spelare med en
fantastisk speluppfattning och bländande
teknik kombinerat med en stor portion
ödmjukhet. Detta gör Nicklas till en genuin
AIK-profil som på ett mycket bra sett
representerar AIK både på och utanför
plan. Nicklas startade sin "karriär" i
Knatteskolan och därefter varit AIK trogen.
Nicklas tillhörde AIK P92, innan han
flyttades upp till pojkallsvenska truppen,
där han var högst delaktig i den positiva
utvecklingen både för honom själv och för
laget och bidrog till att föra fram laget till
stora framgångar. Niklas är redan en viktig
kugge i P92-landslaget och vi hoppas även
få se honom springa in på Råsunda
stadion inför en jublande AIK publik inom
en snar framtid.
2006: Viktor Lundberg
Viktor visar varje dag upp en stor ambition
och hjärta i alla moment. Han personifierar
AIK och står för betydande insatser på och
utanför planen. Frågan är inte om, utan
när vi får se Viktor Lundberg göra debut
på Råsunda.
2005, Robin Quaison
Med sin bländande teknik, kreativitet och
snabbhet i kombination med en stor
ambition och målmedvetenhet har han alla
förutsättningar att bli en kommande
storspelare. Med sin positiva inställning
och sitt brinnande intresse är han inte
bara en duktig fotbollsspelare utan
dessutom en god kamrat och lagspelare.

