
 

AIK FOTBOLL AB 
 
 
Klart med ny tränare för damlaget 
 
 
NGM: AIK B. 
AIK har gjort klart med en ny tränare till damlaget. Ny tränare blir Benny Persson som närmast 
kommer från seriekonkurrenten Djurgården Damfotboll.  
Benny Persson, 52, kom till Djurgården/Älvsjö (nuvarande Djurgården Damfotboll) mitt under 
säsongen 2005 då han ersatte Mikael Söderman som huvudtränare.  
Under 2000-talets första fyra säsonger var Benny tränare för IF Brommapojkarnas herrlag och tog 
dom 2001 till Superettan. 
2004 tränade han Väsbys herrar och under första delen av 2005 var han i Syrianska innan 
Djurgården/Älvsjö blev ny arbetsgivare. Under den första säsongen på Hjorthagens IP ledde han ett 
då stukat Djurgården/Älvsjö till en slutlig tredjeplats i serien och säsongerna 2006 samt 2007 har laget 
slutat på andra plats bakom vinnarna Umeå IK. 
 
- Satsningen AIK gör innebär att det är det mest spännande tränarjobbet man kan få. Jag är stolt över 
att ha fått förfrågan och ser fram mot att föra AIK Damfotboll till toppen i Damallsvenskan, säger 
Benny Persson till AIK.se. 
 
Benny är – tillsammans med Andrée Jeglertz (Umeå), Jörgen Petersson (Malmö) och Kenneth 
Isaksson (Sunnanå) – nominerad till titeln "årets tränare i Damallsvenskan" inför Fotbollsgalan på 
Hovet den 12 november. Han har även tidigare varit Tipselit-tränare i AIK. 
- Vi har sökt efter en erfaren och kompetent tränare och med Benny har vi fått en tränare som kan 
damfotbollen väl och vet vad som krävs för att bli ett stabilt topplag, säger AIK damfotbolls 
spelaransvarige Peter Johansson. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Charlie Granfelt, VD   Johan Lager, sportchef  
Tel nr: 08-735 96 50   Tel nr: 08-735 96 55  
Mobil: 070-431 12 60   Mobil: 070-431 12 55  
E-post: charlie.granfelt@aik.se   E-post: johan.lager@aik.se
 
Johan Wibäck, Informationsansvarig  Peter Johansson, spelaransvarig 
Tel nr: 08-735 96 32 
Mobil: 070-431 13 50   Mobil: 070-431 12 14 
E-post: johan.wiback@aik.se   E-post: peter.johansson@aik.se
 
Om AIK Fotboll AB 
AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett 
juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en 
viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK 
Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i div 1 Norra. 
För ytterligare information kring AIK besök www.aik.se/fotboll. 
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