
 

Årets ungdomsspelare, pojk 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: Christian Kouakou 
Christian Kouakou har under flera år visat 
vilken stor potential han besitter i sitt 
fotbollskunnande och som kommer att 
leda honom till yppersta fotbollseliten. 
Under året har han tagit ännu ett steg och 
det har belönats med ett A-lags kontrakt. 
Med framträdanden i både pojkallsvenska 
truppen, juniortruppen, stadslag och 
landslag har han visat sin förmåga att 
påverka matcher och göra mål. Med sin 
speluppfattning, explosivitet och teknik så 
är han ett ständigt hot för motståndarna 
och en trygghet med medspelarna. 
Framför mål har Christian internationella 
och matchvinnande kvalitéer.  
  
Christian är en väl förtjänt vinnare av årets 
ungdomsspelare, och en god representant 
för AIK, där han har tagit steget från AIK 
Ungdomsakademi till AIK A-lag. 
 

2009: Niklas Maripuu  
Niklas har under 2009 medverkat 
kontinuerligt på mittfältet i Väsby United 
och behållit sin plats i det svenska P92 
landslaget. Han har utvecklats till en 
modern och skicklig mittfältsspelare med 
ett brett register. Under försäsongen 2010 
har Niklas tränat med AIK A med 
framgång. Med sin teknik, passningsspel 
och speluppfattning i kombination med en 
uthållighet och utvecklad aggressivitet har 
AIK en mittfältsmotor att räkna med i 
framtiden. 

 
2008: Viktor Lundberg  
2008 blev året då Viktor Lundberg tog 
steget från att vara en av landets bästa 
juniorspelare till att bli den 17 åring 
i Sverige som spelat flest elitmatcher på 
seniornivå när han representerade Väsby 
hela 27 gånger. Hans utveckling har varit 
imponerande och det roliga är att vi 
fortfarande inte har sätt det bästa av 
Viktor Lundberg. Och redan i år har vi sett 
Viktor debutera i AIK:s A-lag på allra bästa 
sätt, genom att göra 1-0 i vinstmatchen 
mot BP..  
 
2007: Magnus Eriksson 
Magnus, med AIK som moderklubb har 
under 2007 utvecklats till en av landets 
bästa forwards i sin åldersgrupp och 
gjorde fantastiska 46 poäng fördelade på  
26 mål och 20 assists för AIK:s juniorer 
under 2007. 
Magnus styrka, speluppfattning och 
målfarlighet gör honom till otroligt 
spännande spelare för framtiden. 2008 
finns Magnus med i samarbetsföreningen 
Väsby Uniteds trupp där nya framgångar 
förhoppningsvis väntar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2006: Pierre Bengtsson 
Genom en kompromisslös helhetssatsning 
inom AIK Ungdomsfotboll har Pierre 
Bengtsson lyckats ta steget till att vara 
konkurrenskraftig i A-laget och var under 
hösten 2006 delaktig i den allsvenska 
guldstriden. 
Med en mycket bra karaktär, 
speluppfattning och funktionell teknik finns 
det  stora förutsättningar  för att Pierre 
Bengtsson kommer att lyckas i framtiden. 
 
2005: Brwa Nouri 
Brwa Nouri har genom en mycket stor 
passion för fotboll och naturlig fallenhet 
för inlevelse och träningsattityd utvecklats 
till att vara en konkurrenskraftig spelare i 
AIK:s A-lag. Under flera säsonger har 
Brwa varit en av utvecklingstruppens mest 
framstående spelare och presterat både på 
nationell och internationell ungdomsnivå. 
Brwa har egenskaper för att bli en 
framgångsrik spelare i AIK över tid och är 
en naturlig vinnare.  
 
2004: Jimmy Magnusson 
Jimmy Magnusson har under sina år i AIK 
visat att det går att träna sig till framgång, 
han är en spelare som tack vare sin 
träningsvillighet utvecklat de egenskaper 
som gör honom till en potentiell 
elitspelare. Jimmys kvalitéer som 
fotbollspelare ligger i hans speluppfattning 
och hans följsamma defensiv. Jimmy har 
också i allra högsta grad bidragit till att 
skapa den atmosfär i truppen som ledde 
till att han som lagkapten fick lyfta AIK:s 
första junior SM-pokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003: Per Karlsson 
Per Karlsson har med sin individuella 
skicklighet och trygga spelstil på allvar 
konkurrerat om en plats i A-lagets 
startelva. Per har visat en professionell 
inställning till sin idrott och tillhör en av 
landets främsta i sin åldersgrupp. Förutom  
framgångarna på fotbollsplanen har Per 
lyckats kombinera sina gymnasiestudier på 
Löfströms gymnasium med fotboll på 
yttersta elitnivå. En spelare som AIK 
kommer att mycket glädje av i många år 
framöver. 
 
 
2002: Martin Mutumba 
Martin Mutumba, född 1985 har under sina 
år i AIK visat att det går att träna sig till 
framgång, han är en spelare som tack 
vare sin träningsvillighet utvecklat 
matchavgörande egenskaper. Martins 
exceptionella kvaliteter i 1 mot 1 spelet 
har under 2002 många gånger varit 
matchavgörande i U-laget för resultatet i  
matchen. Martin var under 2002 den 
yngsta spelaren i landet att göra allsvensk 
debut. Martin Mutumba är en spelare som 
alltid berör betraktaren, hans teknik och 
hans lidelse för fotbollen har tagit honom 
till AIKs A-trupp. Det gör honom till årets 
ungdomsspelare 2002. 
 
2001: Andreas Ingel 
Andreas Ingel har under 2001 utvecklats 
både som fotbollsspelare och som person. 
Andreas har visat en fantastisk inställning 
till träning och match och med sin mogna 
personlighet är han ett föredöme för våra 
unga spelare i AIK. Med sin proffsiga 
attityd har Andreas Ingel visat att han 
verkligen kommer ta upp kampen om en 
A-trupps plats 2003 och utses härmed till 
Årets Ungdomspelare 2001. 
 
 
 



 

 
2000: Gabriel Petrovic 
Gabriel Petrovic var under året en av de 
mest dominerande spelarna i AIK:s P-84-
lag och är redan som 16-åring uppflyttad 
till utvecklingstruppen. Han satsar mycket 
målmedvetet både på skolan och fotbollen 
och han har en lovande karriär framför sig 
som kan leda ända till A-laget 
 

 
1999: Robert Wennberg 
Robert Wennberg har varit en av de mer 
framträdande spelarna under sitt första år 
i utvecklingstruppen. Han spelade även ett 
stort antal matcher i reservlaget. Robert 
har en god teknik och med sin positiva 
inställning och vilja har han alla 
förutsättningar att utvecklas till elitspelare 
i AIK.

 


