Årets ungdomsledare 1999-2010
Tilldelas ungdomsledare enligt följande kriterier
- ha verkat som ungdomsledare i AIK i minst tre år
- ha bidragit till ungdomsidrotten utveckling
- vara ett föredöme i sin funktion
2010: Robert Arreman
Robert Arreman är ledare för AIK F01 och
har under 2010 även verkat som
assisterande tränare i AIK F96. Robert har
ett stort engagemang i AIK på många
plan, har drivit AIK F01 tillsammans med
övriga ledare i många år nu och har gjort
den till den lovande ålderskull som det är
idag. Det är en stabil grupp tjejer, som
med framgång tränar och spelar mot såväl
spelare i egen ålder som mot ett år äldre.
Robert har under 2010 varit en förebild i
den vägen som ledare kan ta i AIK, med
eget engagemang för AIK och passion för
fotboll och ledarskap verka för föreningen
och individerna i den, samt ta ansvar för
sin egen utveckling i såväl praktisk
erfarenhet som i genomförda utbildningar.
Robert ser värdet i individens utveckling
som spelare såväl som person och med
sitt engagemang är han en inspiration för
andra ledare och vi hoppas att han
fortsätter på den inslagna vägen och visar
vägen för oss alla.
2009: Nahom Ghidey
Nahom Ghidey är en ledare med ett stort
engagemang och varit verksam inom AIK
Ungdomsfotboll under flera år inom olika
områden. Bland annat har Nahom varit
med i knatteskolan, 5- och 7-manna
fotbollen och nu även verksam i AIK
Ungdomsakademi.
Nahom ser varje individ som unik och det
gör att spelarna lyfter sig både
fotbollsmässigt och socialt. Som
ungdomsledare ses han som en rättvis,
snäll, rolig, omtänksam och kompetent

person av spelare, föräldrar och kollegor.
Vi ser en stor potential i Nahom där han
kommer att fortsätta utvecklas i AIK:s
verksamhet och därmed kunna utveckla
ännu flera unga spelare till att bli bra
fotbollspelare på och utanför plan. Nahom
är ett föredöme inom ungdomsfotbollen
och vi är stolta att ha honom i AIK
2008: Mattias Nordstrand
Mattias Nordstrand är en ledare inom AIK
Ungdosfotboll som med sitt engagemang
är med i allt från Knatteskolan till AIK
Fotbollskväll.
En ledare med oerhört hög social
kompetens såväl som fotbollskunskaper
gör att vi utvecklar två viktiga saker:
- Bra människor med idrottsvärdens goda
värderingar.
- Bra fotbollsspelare som med goda
grunder har stora möjligheter att utveckla
sina kunskaper till att ta sig till högsta
elitnivå.
Mattias är ett föredöme för ledare inom
ungdomsidrotten.
2007: Jan Lindh
Jan Lindh har under många år med ett
brinnande engagemang, och tro på den
enskilde individens förträfflighet, verkat för
att nå målet om en stark verksamhet
byggd på en gemensam värdegrund som
utgår från att respektera varandras
olikheter i gruppen. Därmed har Janne
outtröttligt visat att fotboll betyder mer än
en bra spelad passning. Fotboll är en
livsstil- i AIK kallar vi den AIK stilen – Vi
spelar ihop!

2006: Maria Robarth
Maria har under många år visat
engagemang och lojalitet i sitt ledarskap
inom AIK.
Med ett fast ledarskap för våra
föräldraföreningar skapar Maria
förutsättningar för en positiv utveckling av
AIK´s ungdomsverksamhet. Maria är en
bra förebild för alla genom att visa ett
engagemang som sträcker sig långt
utanför det egna föräldraskapet.
2005: Per Nylin
Årets ungdomsledare har jobbat med ett
brinnande engagemang för ungdomar och
idrotten fotboll i synnerhet och AIK i
allmänhet. Han har föredömligt bedrivit
verksamhet för utvecklingsstörda
ungdomar i AIK-alliansen, bedrivit
talangträning för pojkar 94-95 och bedrivit
fotbollsverksamhet i Råsundaskolan. Han
har en lång historia i AIK och fortsätter att
sätta historiska avtryck med sitt ledarskap
och sitt engagemang för elit och bredd.
2004: Mikael Stahre
Mikael Stahre kom till AIK som
pojklagstränare 1997, därefter har han
verkat som både som talangutvecklare
inom ungdomsfotbollen och som ansvarig
tränare för utvecklingstruppen.
Under 2004 gick han landets högsta
tränarutbildning, SvFF:s Steg 4 med goda
vitsord. Stahre har stor del i
ungdomsfotbollens framgångar under
senare år, vilket bl.a visar sig genom det
stora antalet spelare som han tränat och
utvecklat till spelare i dagens A-trupp.
Stahre är mycket ambitiös och
målmedveten, kunnig som instruktör och
utbildare samt en vinnare som coach vilket
han visade genom att leda sitt lag till AIK:s
första JSM-guld genom tiderna.

2003: Mona Enander
Mona Enander har varit engagerad i AIK:s
pojkar 91-lag allt sedan sonen Erik började
spela i Knatteskolan. Hon blev tidigt
involverad i olika uppgifter kring laget och
är nu lagledare sedan fyra år tillbaka.
Mona står för ett starkt socialt
engagemang där det är viktigt att hand
om alla spelarna i gruppen och jobbar
nära tillsammans med tränarna för att
skapa en trygg miljö för killarna. Monas
förmåga att hålla ordning och reda, skapa
goda kontakter med människor och
hennes engagemang i de enskilda
individerna gör att spelarna utvecklas på
ett positivt sätt både på och utanför
planen vilket väl motiverar Mona som
årets ungdomsledare inom AIK
Ungdomsfotboll.
2002: Jussi Sjöblom
Jussi Sjöbloms bakgrund som f.d
elitspelare i bandy, fotbollstränare för
seniorlag samt lärare i grundskolan med
vana att jobba med barn och ungdomar
har varit en bra plattform för ett
framgångsrikt ledarskap i AIK
Ungdomsfotboll.
Jussi Sjöblom har följt AIK:s pojkar födda
89 i 10 år, från Knatteskolan fram till
dagens 14-årslag och med en kombination
av kvalificerad träning och gott föredöme
som god vuxenförebild starkt bidragit till
killarnas positiva utveckling både på och
utanför planen.
Han har även jobbat aktivt med utbildning
av tränare, ledare och föräldrar i AIK.
Jussi Sjöbloms egenskaper som ledare och
människa gör honom till Årets
ungdomsledare i AIK Ungdomsfotboll
2002.

2001: Helen Eriksson
Helen Eriksson har som gruppledare i AIKs
pojkar födda 1990 under året visat
föredömligt engagemang för både helhet
och individ.
Helen Eriksson har med sitt arbete blivit
ett föredöme för AIKs gruppledare genom
sitt sätt att verka för både spelarnas och
AIKs bästa. Helen Erikssons egenskaper
som ledare och människa gör henne till
Årets ungdomsledare i AIK Ungdomsfotboll
2001
2000: Siw Kjellgren P 89
Siw har jobbat som ledare för pojkar 89
sedan hennes son Jonathan startade i
Knatteskolan 1994. Sedan tre år har Siw
varit gruppansvarig för AIK P 89- gruppen.
Siw har genom sitt engagemang och sitt
glädjespridande präglat sin åldersgrupp.
Siw personifierar AIK-stilen på ett mycket
påtagligt sätt.

1999: Göran Degerman, F85
” Göran har tidigare varit tränare för AIK:s
pojklag P69 och P78. Under senare år har
han tränat flickor födda 85 och i alla dessa
har han genom ett tålmodigt och
långsiktigt arbete med hög kvalitet
utvecklat spelarna i dessa lag på ett
mycket positivt sätt

