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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. 

Flowlife blir officiell recovery 

partner till AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll har tecknat ett samarbetsavtal med Flowlife som 

sträcker sig över 2022. Tillsammans med Flowlife vill AIK 

Fotboll möjliggöra effektiv och tillgänglig återhämtning i 

spelarnas hem. 

 

Flowlife kliver nu in som officiell återhämtningspartner till 

AIK Fotbolls herrlag. Tillsammans med Flowlife kommer AIK 

Fotboll att erbjuda ett återhämtningskit till alla sina 

spelare i A-laget. Detta innebär att spelarna kommer kunna 

optimera sin återhämtning i sitt eget hem året runt och 

samtidigt ha med sig Flowlifes portabla produkter i 

spelarbussen. 

 

– Vi är så klart väldigt nöjda med att få in en partner vars 

produkter optimerar spelarnas möjligheter till återhämtning. 

Som med alla nya partners hoppas vi att samarbetet ska öka 

över tid och med en långsiktighet, säger herrlagets sportchef 

Henrik Jurelius. 

 

– Vi är stolta över att kunna hjälpa elitfotbollen i att 

utveckla och effektivisera sin återhämtning. Genom att låta 

spelarna ta kontroll över sin återhämtning, kan de i sin tur 

prestera bättre och hålla sig skadefria, säger Lucas 

Wasniewski, VD på Flowlife. 

 

AIK Fotboll har sedan tidigare erbjudit spelarna 

återhämtningprodukter från Flowlife på träningsanläggningen 

Karlberg. Det nya utökade samarbetet är således ett naturligt 

nästa steg och AIK Fotboll hälsar Flowlife välkomna till AIK-

familjen. 
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Om Flowlife  

Flowlife är ett svenskt innovationsbolag som tar fram 

tränings- och återhämtningsprodukter som får dig att prestera 

bättre. Flowlife grundades 2016 och har sedan dess haft som 

vision att tillgängliggöra återhämtning i världsklass till 

alla som vill leva ett aktivt liv. Läs mer om Flowlife på 

flowlifesweden.com. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 


