
AIK BEHÖVER DIN HJÄLP. NU ÄR DET ALLVAR. 
AIK ISHOCKEY HAR en lång och anrik historia bakom sig innehållande 7 SM-guld. Det senaste 
1984 efter en fantastisk finalserie med tre raka segrar mot vår största rival Djurgården. Sedan 
följde många tuffa år som till slut kulminerade i tvångsnedflyttning till div I. Efter åtta långa och 
stundtals uppgivna år var dock AIK Ishockey äntligen tillbaka i landets högsta liga. Vi var tillbaka 
med besked. Det blev två raka säsonger i semifinalspel med magiska högtidsstunder på Hovet 
med en stämning som bara en AIK-publik kan skapa. Ett slags eufori där laget AIK ishockey bars 
fram och där motståndarna beskrev stämningen som att åka rakt in i en vägg i samband med 
spelarentrén. 

Bara tanken på dessa stunder som många av oss aldrig trodde att vi skulle få uppleva igen ger 
oss rysningar. Det är minnen som vi aldrig glömmer men framförallt vill uppleva igen.

I ett tufft klimat med färre sponsorintäkter och allt för svaga publikssiffror för att vara Nordens 
största idrottsförening är vi dock framme vid skarpt läge. Det är akut och det finns inte längre en 
väntetid. Du som varit sparsamma med dina besök på Hovet – ta chansen och gör det nu. 

AIK Ishockey gör nu en nyemission av konvertibler för att stärka finanserna och bygga upp ett 
kapital för framtida framgångar. Du som har förutsättningar och möjligheten – ta den och gör det 
nu.

Det finns inget i morgon. Nu är det allvar. Vi, undertecknade med styrelser, vill uppleva de magi-
ska högtidsstunderna igen. Vi hoppas att även Du vill göra det. 

MED FÖLJANDE INSATSER KAN DU HJÄLPA AIK ISHOCKEY EKONOMISKT:

•	 Biljetter – det enklaste sättet att stötta AIK Ishockey på är att köpa biljett till våra matcher. 

Se www.aikhockey.se/biljetter för mer information

•	 Aktier – kontakta AIK Ishockey genom VD Peter Birath, peter.birath@aik.se, för vidare  

information.

•	 Gåva – Bankgiro 5042–5750, märk inbetalning med ”Nu är det allvar”. Du kommer att upp-

märksammas för din insats på aikhockey.se och aik.se.
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