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Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2023 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i Elitettan 

och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida 

spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM 

Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK 

Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

Andreas Brännström ny chefstränare 

för AIK Fotbolls herrlag 
 

AIK Fotboll är överens med 46-årige Andreas Brännström om 

rollen som ny chefstränare för klubbens herrlag. Andreas 

kommer närmast från allsvenska Mjällby AIF och avtalet mellan 

parterna gäller till och med den 31 december 2025. 

 

– Andreas är en tränare som många i vår organisation har god 

kännedom om sedan tidigare. Han besitter en stor kunskap, 

samt har en stor erfarenhet av att leda och utveckla spelare 

individuellt och som lag. Hans starka och uppskattade 

ledarskap tror vi kan vara vägledande för AIK framgent, säger 

herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Jag är stolt över det förtroende som tilldelats mig. AIK är 

den klubb i Sverige som påverkar flest människor och när 

ledningen visade upp en tydlig plan för framtiden blev det 

självklart för mig. Nu ska vi jobba väldigt hårt för att AIK 

ska vara framgångsrika under lång tid, säger Andreas 

Brännström. 

 

46-årige Andreas Brännström, född den 10 maj 1976, inledde 

sin tränarkarriär i IK Sirius och har därefter varit 

chefstränare i AFC United, Dalkurd FF, Jönköpings Södra IF 

och Mjällby AIF. Under 2022 ledde Andreas Brännström Mjällby 

AIF till en niondeplats i Allsvenskan med 43 inspelade poäng 

och målskillnaden 33–33. Resultatraden var 11V-10O-9F och mot 

seriens topp-5 noterade han 4V-1O-5F efter att bland annat 

besegrat AIK med 1–0 på Friends Arena i Solna den 2 juli 

2022. Förlusten var AIK:s första på hemmaplan sedan 2020 och 

dessutom gästernas första bortaseger mot AIK sedan 1985. En 

längre presentation av Andreas Brännström kommer senare. 

 

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 10:15 

(CET). 
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För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 

 

För bokning av intervjuer, kontakta: 

Stefan Mellerborg, presschef AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 76 

E-post: stefan.mellerborg@aikfotboll.se 


