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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. 

AIK Fotbolls svar på publik-

restriktionerna: Tar in supportrarna 

i omklädningsrummet 
 

 
 

När den allsvenska säsongen 2021 drar igång mellan AIK och 

Degerfors IF på Friends Arena lär det ske utan publik på 

läktarna. För att påminna spelarna om supportrarnas närvaro 

kommer en monolit av svart granit, med samtliga 

årskortsinnehavares namn graverade, att placeras i mitten av 

lagets omklädningsrum. 

 

– Omklädningsrummet är enormt viktigt för oss. Det är här 

spelare och ledare samlas i ring för att tillsammans hämta 

kraft innan match, i halvtid och efter slutsignalen. I mitten 

av allt detta, och när det gäller som mest, placerar vi 

supportrarna för att påminna om deras närvaro även om de inte 

kan eller får vara på läktarna, säger Henrik Jurelius, 

sportchef i AIK Fotboll. 
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Supporterstenen blir en permanent del av AIK Fotbolls 

omklädningsrum och tillverkas i en granit av typen Nero 

Assoluto, en hård och djupsvart sten. 

 

– Det är mycket som händer i omklädningsrummet och stenen 

måste hålla för vilt firande spelare, utspillda vattenflaskor 

samt en och annan tränarnäve som dräms i bordet, säger Henrik 

Jurelius. 

 

Samtliga årskortsinnehavarnas namn kommer att graveras med 

laser och i mitten graveras och förgylls ”VI E AIK”, ett 

utdrag från AIK Fotbolls inmarschlåt. Stenen, gravering och 

montering görs med hjälp av AIK Fotbolls långvariga 

samarbetspartner VE Sten. 

 

Det sämsta årskortet någonsin 

I november 2020 lanserade AIK Fotboll Årskort-21 under 

parollen ”vårt kanske sämsta årskort någonsin, men definitivt 

det viktigaste”. Upplägget innebär att nuvarande årskort 

fryses inför säsongen 2021 och ersätts med Årskort-21. Det 

nya årskortet är helt onumrerat och ingen garanti finns att 

köparen kommer att kunna få nyttja det då det bara ger en 

möjlighet till att kunna få en biljett till matchen. 

 

Priset för Årskort-21 är flexibelt och köparen betalar enligt 

en sjugradig skala vad hen anser att kortet ska vara värt: 

1 250 kr, 1 500 kr, 1 750 kr, 2 000 kr, 2 350 kr, 2 750 kr 

(inkluderar 15% rabatt på aikshop.se under 2021), 3 000 kr 

(inkluderar 20% rabatt på aikshop.se under 2021). Ingen 

återbetalning är möjlig. 

 

För att få sitt namn graverat på monoliten behöver man köpa 

Årskort-21 senast dagen innan den allsvenska premiären. 

Årskort-21 tecknas på aikfotboll.se/arskort 

 

Nedladdningsbara pressbilder:  

https://we.tl/t-itn1u8Vtkr 

 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Söderberg, Vice VD AIK Fotboll 

Mobil: 073 - 150 01 28 

E-post: fredrik.soderberg@aikfotboll.se 


