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Världens snyggast klädda lag firar
130 år med ny försäsongströja
I år firar AIK, i samarbete med Nike och Stadium Sports Camp,
130 år av oklanderlig lirarstil med världens snyggaste
försäsongströja. Igen.
World’s most stylish
”Might be the best this year” tyckte High Snobiety, ”World’s
most stylish club” skrev Daily Star, ”Football’s most stylish
club” sa Urban Pitch. AIK:s försäsongsställ har skapat
rubriker världen över och hyllats i mode- och livsstilsmedia
såväl som sportmedier. I och med det nya samarbetet med Nike
2018
lanserades
tröjor
som
hedrade
lagets
arv
som
”smokinglirare” och inför årets försäsong presenterar man nu
”another banger”, kallad ”CXXX Edition”.
- Sedan ’black on black’-kitet, som var en passning till 1901
års guldlag, så har fokus varit att skapa fotbollsstil i
världsklass som alltid tar avstamp i arvet, i AIK:s rötter.
För mig är arvet, och samarbetet, något jag är mycket stolt
över, säger Tomas Antonelius, ansvarig för samarbetet med AIK
hos Nike och före detta AIK-spelare.
Helsvart med gulddetaljer
Materialet är 100% återvunnen polyester och är producerad med
högteknologiska Nike VaporKnit som kombinerar lätt ventilation
och lätt passform. Sju guldränder över bröstet leder till ett
stort guldemblem mitt på tröjan som för att hedra 130årsjubiléet är det ursprungliga klubbmärket från 1891.
Detaljer som åror, värjor, gevär, cykel, skridskor och
fiskespö balanseras mot Nikes swoosh och texten ”1891”, också
i guld, ovanför emblemet.
- AIK finns överallt och är för alla. Att detta års
försäsongströja använder sig av ursprungsemblemet, med element
från så vitt skilda sporter som fiske och rodd, tycker jag
visar detta på ett inspirerande och intressant sätt. Att
intäkterna går till att skapa möjligheter till träning för
fler ungdomar ligger dessutom helt i linje med idén om en
klubb för alla, säger damlagets kapten Matilda Rosqvist.
Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings
elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag
för herrar. 2021 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS
Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund
för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB
är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare
information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.
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Oavkortat stöd till unga atleter
Alla intäkter går oavkortat till att finansiera unga
idrottares möjlighet att delta i Stadium Sports Camp som går
av stapeln i sommar i Norrköping. Stadium Sports Camp är
Sveriges största sport- och upplevelseläger, med mängder av
sporter och aktiviteter att testa.
- I år är det viktigare än någonsin att unga idrottare kommer
ut och tränar, med varandra och mot varandra. Därför går alla
pengar vi får in till att finansiera ungdomars möjlighet att
ta sig till Norrköping och delta i Stadium Sports Camp, säger
herrlagets kapten Henok Goitom.
Nedladdningsbara bilder
https://we.tl/t-j9mIOSxe7Y
För mer information, kontakta:
Tobias Larsson, kommunikationschef AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 01
E-post: tobias.larsson@aikfotboll.se
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