
AIK Friidrott



Program jubileumsloppet 21 maj 2016

08.30 Sekretariatet öppnar

10.30 Välkommen – presentation av dagen och platsen

10.45 Uppvärmning startgrupp 1 och 2

11.00 Start för Startgrupp 1 – 10 km springa

11.05 Start för startgrupp 2 – 10 km jogga

11.05 Uppvärmning startgrupp 3

11.15 Start för startgrupp 3 – 6,5 km

11.20 (ca) Första varvning

11.40 (ca) Första målgång

12.15 Uppvärmning startgrupp 4

12.30 Start startgrupp 4 – 3,5 km (utan tid)

12.30 Uppvärmning startgrupp 5

12.45 Start startgrupp 5 – 3,5 km (utan tid)

13.00 Prisutdelning segrare dam/herr startgrupp 1-3



Bana för startgrupp 4 
och 5 (3,5 km) samt  
andra varvet för start-
grupp 1 och 2 (10 km).

Blå markering utgör 
bana för startgrupp 
3 (6,5 km). Blå och 
röd markering utgör 
första varvet för 
startgrupp 1 och 2 
(10 km).



Ett lopp med historiska vingslag 
Klassiska platser under loppet

SKYTTEHOLMS IP
FOTBOLL. Hela Skytteholmsfältet var tidigare en enda stor grusplan med många mindre 
fotbollsplaner, som på vintern spolades till is för bandy och ishockey. Under 60- och 
70-talen anlades en av planerna med gräs och löparbanor runt om för friidrott.

När det var match på Råsunda, användes fältet som parkeringsplats. Efteråt satt de flesta 
fast i timmar eftersom vägen upp mot Huvudsta var smal.

”Skyttan” invigdes 1967, men då låg A-plan där B- och C-planerna ligger i dag, med 
långsidan längs Huvudstagatan. 20 år senare byggdes idrottsplatsen om till dagens  
utseende med konstgräsplaner.

Skytteholm är dam- och ungdomsfotbollens hemmaplan. Här spelar herrlaget sina  
träningsmatcher. Tidigare hade fotbollen ett reservlag, som liksom bandyn, hade sin 
hemvist här.

På Skytteholm spelas den internationella ungdomsturneringen Lennart Johansson  
Academy Trophy, med deltagande av internationella storklubbar som Barcelona,  
Liverpool och Paris Saint-Germain.



SOLNAHALLEN
Solnahallen byggdes 1982 som en avancerad idrottshall. Den består av B-hallen med 
två bollhallar (varav den ena med teleskopläktare) och C-hallen för friidrott, tidigare även 
med doserade kurvor.

INNEBANDY. AIK innebandy startade som Solna Innebandyklubb. Men eftersom alla var 
AIK:are beslutade man sig för 20 år sedan att begära att AIK skulle starta innebandy, 
vilket också blev AIK:s årsmötesbeslut år 1996. 

Sedan dess har AIK herrar vunnit två SM på fyra finaler. Dessutom har de vunnit Europa-
cupen tre gånger. Innebandyn har också ungdomsverksamhet.

HANDBOLL. Handbollen startade 1943 och lades ned 1980. Under 1950-talet kunde 
AIK:s spelare bilda en All-starsjua av ren världsklass. Bland raden av världsmästare hade 
AIK tre som, till och från, ansågs vara världens främsta handbollsspelare. Men de var 
också lika framgångsrika i andra idrotter. 

Handbollen återuppstod 2003 i AIK och då med både herr och damlag genom en fusion 
med Väntorp/Solna. Matcher spelas nu i Solnahallen, damer också i Råstaparkhallen och 
ungdomar i Tallbackaskolan.

BASKET. Basket är en av de senast tillkommande idrotterna i AIK-familjen. AIK:s verk-
samhet startade 2015 och herrlaget vann direkt division II.  Till hösten 2016 planeras 
damlag och ungdomslag.

FRIIDROTT. Efter nära 100 år i träda omstartade friidrotten 2012 som sektion i AIK.  
Omstarten skedde med ungdomar 6-12 år. De äldsta har nu blivit tonåringar och en 
tävlingsgrupp har bildats. 

C-hallen har numer många år på nacken, men ger förutsättningar för friidrottsträning  
under skolterminerna. Men eftersom vissa friidrottsgrenar måste bedrivas utomhus,  
arbetar nu Solna kommun för att kunna erbjuda verksamhet utomhus på Bergshamra IP. 

RÅSUNDA IP – ”RÅSUNDA KOMMUNALA”
När Råsunda gamla skola utvidgades i mitten på 1950-talet, förvandlades den vildvuxna 
ytan nedanför till en idrottsplats med fyra löparbanor och innanför dessa en sandplan för 
fotboll. 

Först benämndes den som Solna IP, senare Råsunda IP. Beroende på vem man pratar 



med så kallas den i folkmun för antingen ”Råsunda kommunala” eller för ”Solna  
kommunala”.

FOTBOLL. I början av 70-talet byggdes sandplanen om till landets andra konstgräsplan 
och kallades då även ”plastgräset”. I dag spelas främst ungdomsfotboll här.

Under 1940- och början av 1950-talet spelade AIK här. Den var även landets andra 
konstgräsplan och kallades då även för ”Plastgräset”. I dag spelas mest ungdomsfotboll 
här.

ISHOCKEY. 1944 anlades här en av landets bästa ishockeyrinkar.

BANDY. AIK har även spelat matcher i högsta bandyserien på ”Kommunala”. 

KVARTERET BOLLEN
TENNIS. Tidigt låg det två tennisbanor, en med cementunderlag och en med grus, i 
hörnet Parkvägen och Stråkvägen. I mitten av 1930-talet byggdes en bollhall i anslutning 
till utomhusbanorna.

I mitten av 1940-talet anlades ytterligare en tennisbana vid Vintervägen mellan hallen 
och Råsundaskolan. Den kallades ”AIK:s centercourt” och försågs 1950 med läktare runt 
om. Här spelades det både Davis Cup och en landskamp mot USA. 

AIK hade tennissektion 1932-1978. Det sägs att tennissektionen till viss del bildades för 
att ge före detta fotbolls- och bandyspelare en idrott att syssla med inom klubben. 

Till historien hör också att man redan då också hade en damsektion och att sektionen 
också höll till i Kungliga Hallen och på Tennisstadion vid Östermalms IP.

ISHOCKEY. På vintern spolades tennisbanorna och rinken invigdes den 17 januari 1945 
med elitseriematch mellan AIK och Surahammar som slutade 13-0. Vid VM i ishockey 
1949 var rinken platsen för två av gruppspelsmatcherna.

BADMINTON. 1951 byggdes en ny badminton- och tennishall mellan utomhusbanorna 
och Parkvägen. Redan 1966 blev den för dyr att renovera och revs några år senare.

AIK vann runt 1950 15 SM-titlar.

ISHOCKEY. På vintern spolades tennisbanorna och rinken invigdes den 17 januari 1945 
med elitseriematchen mellan AIK och Surahammar som slutade 13-0.



Vid VM i ishockey 1949 var rinken platsen för  
två av gruppspelsmatcherna.

INTRESSANT ATT VETA. I närheten ligger här Idrottsgatan, Målgatan, Bollgatan och  
Ryttargatan. Alla namn som påminner oss än i dag om hur central idrotten var i Solna 
redan under stadens uppbyggnad.

Här i kvarteret Bollen fanns också en hall för bordtennis, som var en av AIK:s många 
idrotter 1933-1977. Under åren 1935-1959 tog AIK sju SM-guld i bordtennis.

RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION /  
RÅSUNDA IDROTTSPARK
FOTBOLL. Parken invigdes 1910 och användes vid OS 1912. Här vann AIK två SM- 
finaler. Senare flyttade fotbollen till Stockholms Stadion, men när den blev alldeles för 
trång för både förbundet och AIK, byggdes med ekonomiskt bistånd från AIK, Råsunda 
Fotbollsstadion.

Här har spelats dubbla VM-finaler i fotboll och under dess existens vann AIK Allsvenskan 
fyra gånger.

KANSLI/KLUBBLOKAL/BUTIK. I Råsunda Fotbollstadium rymdes kanslilokaler för både 
AIK och Fotbollsförbundet. Här fanns också en klubblokal och under senare tid också 
AIK souvenirbutik. 

Råsunda Idrottspark



SOLNAIS
ISHOCKEY. AIK har haft hockey för herrar 1921-22 och sedan  
1925 och för damer sedan 1998. AIK har haft många olika hemmaplaner i ishockey  
– Östermalms IP, Ispalatset och Stadions konstisbana innan laget på 40-talet flyttade till 
Solnas nya isstadion för 5.000 besökare. 

Solnais, på Hagalunds IP, invigdes som konstfrusen utomhusrink 1956, en av de tidigast 
byggda konstfrusna ishockeyrinkarna i Sverige. Banan byggdes som ishall 1979.

A-laget flyttade senare till Johanneshovs Isstadion ”Hovet” när det fick tak 1962 och 
spelade också i Globen några år.

Ungdomslagen spelade kvar på Solnais tills hallen revs; damer och ungdomslagen tränar i 
dag i ”Ritorpshallen” på Ulriksdals IP.

RÅSTASJÖN
Här på Råstasjön spelades bandy på den tid när isarna höll. Här har t.o.m. spelats  
SM-final 1912. Då kom 100 personer för att se IFK Uppsala möta Djurgårdens IF  
med resultatet 1-1. Det blev inget omspel p.g.a. väderleken.

Solnais.



Till historien hör också att vid en annan match blev det  
en hörna, som ledde till att isen inte bar och spelarna  
”plurrade”.

BANDY. AIK-bandyn tränade och träningsmatchade här redan tidigt på 1900-talet och 
sedan bl.a. också på 1950- och början av 1960-talet.

Stadion var AIK:s huvudsakliga hemmaplan 1913-1965. 1909-1931 var herrarna fram-
gångsrika. På senare år har det varit damerna som varit framgångsrika, genom att både 
spela om och vinna väldigt många SM-guld.

I dag har både AIK:s damer och herrar Bergshamra IP som sin hemmaplan.

RÅSTAPARKHALLEN
I andra änden av Råstasjön ligger Råstaparkhallen, som är en filial till Solnahallen och ett 
värdefullt komplement för de idrotter som bara kan ha representationslagen i Solnahallen.

FRIENDS ARENA
FOTBOLL. Längre ned mot järnvägen ligger Friends Arena, som i dag ersätter Råsunda 
Fotbollsstadion som hemmaarena för fotbollens herrlag. Damlaget har sin hemmaarena på 
Skytteholms IP.

Friends Arena



KANSLI/KLUBBLOKAL/BUTIK. I samma fastighet som shopen finns i dag kansli för den 
sammanhållande föreningen, fotbollsföreningen och ishockeyföreningen, samt klubb- 
rummet.

RITORPS ISHALL
På andra sidan järnvägen ligger Ritorps ishall, som i dag ersätter Solnais som hemmaare-
na för damlaget och ishockeyns ungdomsverksamhet.

VASALUNDSHALLEN / SOLNA SPORTHALL
BORDTENNIS. Bordtennisen växte fram underifrån och blev populärt bland idrottsmän i 
mitten av 1920-talet. Så också inom AIK, som redan 1925 mobiliserade ett lag bland de 
idrottsliga mångkonstnärerna i fotbollen.

En Bordtennissektion fanns 1933-1977 och var en mycket framgångsrik idrott.

HANDBOLL. Även handbollen har lagts ned och återuppstått. Läs mer om dagens hand-
boll under ”Solnahallen”.

ANDRA INTRESSANTA PLATSER
AIK-PARKEN. Parken ligger på Solnavägen där södra änden 
av Råsunda Fotbollstadium en gång låg. Parken är en gåva 
från Solna Stad på AIK:s 100-årsdag. Den invigdes samma 
dag som AIK vann Allsvenskan i fotboll 1998.

SOLNAVÄGEN. AIK bildades 1891 som i första hand en 
friidrottsklubb. Friidrott hette på den tiden Allmän Idrott.

Många av löparna jobbade på Rörstrands fabriker vid S:t 
Eriksplan. Efter jobbet sprang de på Solnavägen. En kväll 
dök en 17-åring upp, som trots finkläder och lackskor 
sprang ifrån dem. Efter tre vinster erövrade Patrik Löfgren 
en av svensk idrotts mest klassiska pokaler (Dickson-poka-
len) åt AIK, som har den i prissamlingen.

Friidrotten höll på den tiden till i Gustav Adolfs-parken på  
Östermalm, Idrottsparken och dess efterföljare Stockholms  
Stadium. På Stockholms Stadium springs det fortfarande  
om Dickson-pokalen, men numer som vandringspris i DN-galan, numer Bauhaus-galan.

Patrik Löfgren



Är du intresserad 
av AIK Friidrott?
Efter nära 100 år i träda  

nystartade AIK:s friidrotts- 

verksamhet 2012. Idag vänder  

vi oss till barn och ungdomar och 

även vuxna som vill hjälpa AIK:s 

friidrott att ta nästa steg framåt.

Läs mer om oss på 

aik.se/friidrott



Jubileumsloppet arrangeras av 

AIK Friidrott i samarbete med

 
 

Arrangemanget har skett i samarbete med Solna Stad.


