
 

Årets ungdomsspelare, flick 1999-2010 
 

Tilldelas ungdomsspelare, flick / pojk enligt följande kriterier: 
- ha spelat i AIK i minst tre år 

- vara ett föredöme såväl på planen som utanför 
- ha visat stor träningsflit 

- utfört en betydande idrottspresentation 
- gjort en god insats för eller inom AIK 

 
2010: Elin Bragnum  
Elin ”Lulle” Bragnum har tillhört AIK i 
många år, är fostrad i AIK och 
personifierar AIK-spelaren, en 
smokinglirare i skruvdobb helt enkelt. Lulle 
hann under 2010 såväl debutera i 
Damallsvenskan redan i första omgången 
borta mot KIF Örebro och göra ett flertal 
matcher under den gångna säsongen, 
men tillhörde vår juniorverksamhet, med 
vilken hon även hann spela en avgörande 
roll i segern i Gothia Cup och även gjorde 
ett mål under den avgörande 
straffomgången efter en rafflande 
upplösning där AIK hämtade upp 
underläge på tillägstid. 
Under förra säsongen var hon också med 
och vann F16-SM, S:t Erikscupen, J-DM 
(F19), Futsal SM F-17 och tog ett brons i 
Svenska Spel-Serien F17 
(”Flickallsvenskan”) för AIK:s räkning. 
Lulle är en väldigt kvick spelare både till 
och med boll, hon är stark i 1v1 såväl 
offensivt som defensivt och hon är en 
vinnarskalle utan dess like. Vi ser med stor 
spänning på Lulles framtid i AIK och att 
hon fortsätter att utvecklas som hon har 
gjort till dags dato. 
 
2009: Petra Andersson 
Petra vann förra året priset som årets 
talang Flick, ett år då hon gick från ett av 
ungdomsfotbollens mest framgångsrika lag 
genom tiderna i AIK F93:1 till 
damjuniorerna AIK DFF i division 3, en 
serie som de också vann och avancerade 

till division 2. Petras styrkor är hennes 
speluppfattning och hennes teknik som 
alltid avlastar hennes lagkamrater med 
hennes bollbehandling och förmåga att 
hålla i bollen. Petra har inför denna säsong 
tecknat ett avtal med AIK Fotboll och 
spelar numera med AIK Dam A, där hon 
debuterade redan under förra säsongen. 
 
2008: Helene Holmgren  
Helene ”Honken” Holmgren är inte bara en 
väldigt duktig fotbollsspelare utan också 
en bra lagkamrat. Hon har varit 
tongivande i våra damjuniorer som 
avancerat rakt igenom seriesystemet och 
har inför denna säsong tagit klivet upp i 
AIK:s damlag. 
 
2007: Stephanie Wroblewski 
Stephanie är en närmast en komplett 
spelare som kan spela på alla positioner. 
Hon föredrar mittbacksrollen där hon kan 
läsa spelet men också vara med och starta 
uppspelen. Teknik och spelförståelse är 
hennes starkaste sidor. En spelare som 
älskar att träna som även i sin roll som 
lagkapten driver på sina medspelare. 
Stephanie har utvecklats från att ha varit 
en lovande juniorspelare till att bli en 
mogen seniorspelare.  
 
 
 
 
 
 



 

2006: Sandra Lindkvist 
En duktig och juste tjej som är tongivande 
i både klubblag och distriktslag. Sandra 
har ett härligt engagemang samt en 
föredömlig inställning på såväl träning som 
match. En spännande spelare med 
fotbollskunskaper utöver det vanliga som 
det skall bli spännande att följa framöver. 
Hon har även vid lite stressade situationer 
visat mod att kliva fram som i t.ex. den 
spännande S:t Erikscupsfinalen för F15 där 
hon fick hoppa in som målvakt och 
räddade en straff samt slog in den 
avgörande straffen. 
 
2005: Cecilia Dahlberg 
Cecilia Dahlberg var under 2005 lagkapten 
i AIKs duktiga och framgångsrika F-90 lag. 
Cecilia har med en föredömlig attityd på 
såväl träning som match och med ett 
härligt engagemang samt med en hög 
ambition utvecklat sina 
fotbollskunskaper till den grad att hon 
redan nu har fått prova på A-lagspel och 
skapat förutsättningar att bli en potentiell 
elitspelare. Därutöver är Cecilia med sin 
positiva inställning en god kamrat och  
lagspelare i sann AIK-stil anda. 
 
2004: Nazanin Vaseghpanah 
Nazanin kom till AIK som "lärling" men 
visade genast att hon inte ville nöja sig 
med att se och lära. Sedan debuten i 
matchen mot Bollstanäs hösten 2003 har 
hon varit given i anfallet och varit en av de 
tongivande i AIK:s anfallsspel. Nazanin 
gjorde 10 mål och hade 8 assist i 
Norrettan 2004. Hon är också 
landslagsspelare och gjorde många 
avgörande insatser för F 17-landslaget 
2004. Nazanin är en härlig personlighet 
som hatar att förlora även i tvålagsspel på 
träningar, men väl i omklädningsrummet 
efter match och träning är hon den 
spralliga tonåringen igen. Hon lever i 
högsta grad för sin sport och kunde hon 
så skulle hon spela fotboll 24 timmar om 

dygnet. Hennes starka sidor är tekniken 
och speeden vilket gör att hon kan göra 
svåra saker i hög fart. Många gånger har 
man sett henna vinna närkamper med 
spelare som är mer muskulösa än henne. 
Hon har även ett stort stöd av sin familj 
som stöttar henne på bästa sätt. 
 
2003: Anna Karlsson  
Anna Karlsson har med sin kreativitet, 
skicklighet och lojalitet varit en ledande 
spelare för sitt lag.  Hon har uppträtt med 
en entusiastisk inställning både på match, 
träning samt utanför planen. Anna är med 
sina fotbollstekniska egenskaper en bra 
representant för den "nya" generationens 
dam- och flickfotbollsspelare 
 
2002: Anna Chis 
Anna Chis, född 1985, kommer från AIK 
Ungdomsfotboll och ingår numera i 
damernas A-trupp där hon främst spelar 
forward. Anna har på ett beundrans värt 
sett har tagit åt sig information, utbildning  
samt är en person med ett stort 
självförtroende men med ett stort hjärta  
för hela sin omgivning och med en stor  
ödmjukhet till sin fotboll. Inför den 
kommande säsongen håller hon på att 
spela till sig en svartgul tröja i 
damseniorernas A-lag 
 
2001: Hanna Jöhnk 
Hanna Jöhnk, född 1984, kommer från AIK 
Ungdomsfotboll och ingår numera i 
damernas A-trupp där hon främst spelar 
som mittback. 
Hanna är en duktig fotbollsspelare med en 
ödmjuk inställning till sitt idrottande. Hon 
är alltid positivt inställd till det hon gör och 
är en pådrivare både på och utanför plan. 
Hanna är en person som alltid ställer upp 
och sprider god stämning kring sig 
samtidigt som hon har förmågan att ställa 
positiva krav på både ledare och kamrater. 
Hanna Jöhnk utses härmed till Årets 
Ungdomspelare 



 

 
2000: Lina Hedqvist 
Lina Hedqvist är en mångsysslande 
idrottstjej med framgångar i de flesta 
bollsporter. Hon har under många år 
tillhört Stockholms mest lovande spelare 
födda –84 och hon tränar redan med A-
laget och tillhör den framtidssatning, som 
ska leda till ett damlag i allsvenskan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999: Julia Söderberg 
” Julia Söderberg är en ambitiös och 
målinriktad ledargestalt som är bäst när 
det gäller. Julia Söderberg har en hög 
potential som kan leda hela vägen fram till 
elitspelare på högsta seniornivå. Att hon 
dessutom har en positiv inställning såväl 
på som på sidan av plan är ett extra plus” 


