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Byt namn på AIK Solna FK 

 

AIK bildades som bekant femtonde februari 1891 på Biblioteksgatan 8 i centrala Stockholm. 

Idag har AIK medlemmar från alla möjliga platser, jag själv till exempel är från Tyresö. Den 

absoluta majoriteten av de stora svenska fotbollsklubbarna har en plats i sitt namn, AIK är ett 

av väldigt få undantag. Att AIK inte haft någon plats i namnet är något som jag varit stolt 

över. Jag har genom klubben lärt känna många fantastiska människor från flera olika 

kommuner i hela stor Stockholm, och även människor från andra städer som till exempel 

Uppsala och Enköping. AIK är inte en kvartersklubb, vi är överallt. Nyheten att AIK startar 

ett andralag är något som jag fann mycket spännande, men namnet, AIK Solna FK, är något 

som flera av oss inte uppskattade. 

 

Att Solna är AIKs sportsliga och organisatoriska hemvist är något jag har full förståelse för, 

men att döpa det nya laget efter kommunen är beklagligt. AIK är större än endast Solna, 

många av de mest dedikerade medlemmarna och supportrar har ingen relation till Solna mer 

än att AIK spelar där. AIK har i snart 132 år haft en stolt tradition av att inte ha en ort i 

namnet, att det nya laget bryter den traditionen är beklagligt. Precis som de som grundade 

klubben 1891 inte kunde förutspå att klubben skulle spela fotboll i Solna över hundra år 

senare kan inte vi heller förutspå vart AIK i framtiden kommer att hamna. Det finns en chans 

att AIK en dag spelar någon annanstans än i Solna. Att då ha en talangförening döpt efter 

kommunen skulle vara mycket märkligt. Att talangföreningen inte kan heta samma sak som 

A-laget är givet, men det måste finnas andra alternativ än att lägga till ett ortsnamn. 

 

Jag yrkar att styrelsen får i uppdrag av årsmötet att tänka ut ett annat namn till den nya 

talangföreningen som inte innehåller något ortsnamn.  
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