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Motion om underlaget på herrlagets hemmamatcher  

AIK ska spela på växande gräs. När ett nytt arenaavtal inom de närmsta åren återigen ska 
förhandlas fram är det viktigt att AIK får vad AIK förtjänar även i framtiden.  

Under åren på Friends har underlaget skiftat i kvalitet när olika gräsmattor har testats. Trots 
olika defekter har det iallafall varit riktigt gräs.  

De samlade problemen med mattan har tidigare använts som ett argument för att gå över till 
konstgräs, men de flesta av dessa är idag åtgärdade.  

Ett viktigt sportsligt värde naturgräset ger är att spelarna vänjer sig vid närkampsspelet som 
är mer annorlunda och hårdare än på konstgräs. Den faktorn bör gynna laget i Europaspel, 
men framförallt i hemmamatcher mot lag som är vana vid konstgräs.  

En del ser positivt på konstgräs för att spelet blir mer fartfyllt och därmed i deras ögon mer 
underhållande. Men i AIK bör alltid det hårda närkampsspelet på gräs förordas.  

En del för argument om att tillräckligt bra kvalitet på gräset är så pass kostsamt för 
arenabolaget att det i slutändan riskerar påverka AIKs sportsliga satsningar negativt.  

Men vi som ser på underlaget som en fundamental del av AIKs identitet väljer att bortse från 
såväl kompensationer för konstgräs som högre omkostnader för naturgräs. Bara om valet av 
underlag riskerar påverka klubbens ekonomi orimligt negativt vore vidare diskussion av 
intresse.  

Spel på naturgräs ska av klubbens förtroendevalda, anställda och externa representanter i 
förhandlingar om nya avtal prioriteras högst i frågor som rör hemmaarena. Ingen ska tumma 
på gräsfrågan även om relationer och andra avtal riskerar påverkas negativt.  

För att dessa krav inte ska komma som en nyhet för avtalsförhandlarna inför 2023 (då 
kontraktet på Friends går ut) och att klubben även i framtiden ser till att efterleva dem, vill vi 
försäkra oss om att medlemmarna alltid får fälla det slutgiltiga avgörandet.  

Därför föreslår motionärerna en ny paragraf till stadgarna som följer:  

§ 35. AIK Fotbolls herrlags hemmaplan skall bestå av natur- eller hybridgräs i alla 
tävlingssammanhang från och med den första allsvenska omgången på våren till och med 
den sista tävlingsmatchen för säsongen.  

Alla förslag på permanenta förändringar av underlag skall vara föremål för medlemsbeslut på 
årsmöte eller extrainsatt medlemsmöte.  

För att styrka paragrafens efterlevnad yrkar motionärerna även på att...  

... AIK Fotboll vid enstaka matcher i oförutsedda nödfall får undantas paragrafen. Styrelsen 
skall dock kunna motivera sådana beslut inför klubbens medlemmar.  

... AIK Fotbolls representanter är i alla lägen skyldiga att prioritera natur- eller hybridgräs i 
avtalsförhandlingar som direkt eller indirekt påverkar hemmaplanens underlag.  

... Styrelsen är skyldig se till att klubbens representanter som berörs av paragrafen också 
känner till den.  
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