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Välkomna till en ny säsong med  

Sveriges bästa supporterförening! 

 

I årets fanzine hittar ni: 

Våra nya styrelseledamöter 

Krönikan av Reading 

Våra nya souvenirer 

…och mycket mer! 



 

Ordförande Bubblan har ordet... 

Gratulerar till ytterligare en säsong som  

ordförande i Angel Island Army. Hur känns 

det att ha fått det förtroendet igen?  

Tack så mycket, det känns mycket hedrande att ha 

fått förnyat förtroende på ordförandeposten i 

hockeysveriges absolut bästa supporterförening! 

 

Vad kan medlemmarna förvänta sig av AIA  

under den här säsongen?  

De kan förvänta sig samma professionalitet och  

prioritering som varje år. Vi gör som vanligt vårt  

absolut bästa för att kunna erbjuda så många buss-

resor som möjligt till så låga priser som möjligt. 

 

Vad blir din viktigaste uppgift som  

ordförande under den här säsongen?  

Att se till att återväxten fortsätter i samma positiva 

trend som förra säsongen. Utan återväxten kommer 

inte AIA eller vår supporterkultur att kunna över-

leva.  

 

Hur ser du på Rögles chanser den här  

säsongen?  

Rögle har sin bästa utgång någonsin framför sig. 

Truppen har både tyngd och rutin samt lovande  

talanger som med största sannolikhet kommer  

överraska hockeysverige och Rögle visar absolut 

att de menar allvar med att vilja etablera sig i SHL.  



 

Styrelsen 2018-2019 

Comis et Fortis! 

Kontakta oss på:  

styrelsen@aia.nu 

Ordförande: 

Glenn ”Bubblan” 

Petersson 

Vice Ordförande: 

Pål Tufvesson 

Kassör:  

Jenny Karlsson 

Bussansvarig:  

Johan ”Otto” 

Kronberg 

Bussansvarig:  

Rasmus Holm 

Youngsters:  

Filip Ahston 

Persson 

Suppleant:  

Alexander 

Gottschalk 

Bussansvarig: 

Jesper Fröidh 



 

Möt våra nya styrelseledamöter 

JESPER FRÖIDH 

Vad fick dig att börja följa Rögle BK?  

När jag var liten var ofta min pappa på ishockey och 

kollade på Rögle. Han hade alltid med sig match-

program hem. Jag läste alltid dem med stora ögon. 

När jag var fem år tog han med mig på min första 

match och efter det var jag fast. 

 

Vad tror du om den här säsongen?  

Jag tror denna säsong kommer bli den bästa i Rögles 

historia. Vi kommer sluta femma i tabellen, slå ut 

Möff i kvartsfinalen och tyvärr förlora en tight 

matchserie mot Skellefteå i Semifinalen. 

 

Vad fick dig att engagera dig i AIA?  

Redan när jag som liten grabb var på matcherna såg 

man upp till Rögles klack. När man kom upp i ålder 

började man även åka med på bortamatcher med AIA. 

Jag kommer ihåg min första AIA-tröja som jag var/är 

så stolt över. Vi var röststarkast i Sverige och  

tidningar skrev om oss. Jag ville vara en del av denna 

kultur. Jag har länge haft en dröm att få sitta i  

styrelsen i AIA och nu när jag gör det skall jag göra 

allt för att vi skall bli Sveriges bästa klack igen. 

 

Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsen?  

Jag hoppas kunna bidra med härlig stämning på alla 

våra bussresor som vi kommer åka på. Jag hoppas att  



 

vi kan bygga upp en härlig atmosfär i hallen med våra 

Youngsters som är vår framtid. Jag hoppas  kunna ta 

ett litet snack med alla våra härliga medlemmar och 

att så många som möjligt kommer på kickoffen så vi 

startar upp säsongen på bästa sätt! 

 

Vilket är ditt bästa Rögleminne? 

Ett av mina bästa Rögleminnen är Kenny Jönssons 

comebackmatch. Eller när jag fick släppa pucken 

mellan Rögle och Mora. Jag har många fina 

Rögleminnen och jag hoppas att vi kan skapa många 

nya fina minnen denna säsong.   

 

ALEXANDER GOTTSCHALK 

Vad fick dig att börja följa Rögle BK?  

I tidig ålder började jag följa Rögle, jag var nog 

fyra år första gången jag såg en Rögle-match, och 

jag blev kär direkt. Några år senare började jag även 

spela i klubben och sen följde jag Rögle från  

ungdomssektionen på ståplats. 

 

Vad tror du om den här säsongen?  

Jag har mycket goda förhoppningar, min gissning är 

att om vi kan fortsätta spela lika bra som förra  

säsongen kan vi komma topp sex. Det kommer bli en 

tuff säsong och då är vårt stöd på både hemma- och 

bortaplan extremt viktigt! 

 



 

Vad fick dig att engagera dig i AIA?  

Efter min första bortamatch med AIA som tog oss 

ner till södra Skåne kände jag att det här är något 

jag vill göra om. Jag föll direkt för det — All gemen-

skap runt omkring, stämningen och hur trevligt och 

positivt bemött jag blev, både från styrelsen och  

övriga medlemmar.  

 

Alexander, du har kommit in i styrelsen som 

suppleant. Vår tanke är att du ska fungera 

som en länk mellan oss och våra Youngsters 

för att locka fler Youngsters och få alla att 

känna sig inkluderade i gemenskapen. Vad  

hoppas du kunna bidra med?  

Mina förhoppningar är att kunna hjälpa fler  

youngsters in i föreningen genom att berätta för 

dem vilken fantastisk gemenskap det finns och även 

att vi kommer anordna grymt roliga aktiviteter under 

säsongens gång. Tveka inte att bli medlem! Som 

Youngsters får du en exklusiv halsduk som är  

specialdesignad för alla Youngsters.  

 

Vilket är ditt bästa Rögleminne?  

Jag måste nog säga att mina bästa Rögleminnen är 

när Rögle tog sig till SHL 2014 och när vi slog 

Karlskoga på bortaplan i fjärde matchen i femte  

perioden! Det var en helt otroligt rolig match! 



 

Angel Island Army 

En supporterförening för alla som håller på 

Rögle BK 

Benämningen AIA myntades runt 1989 av några av de 

mest inbitna Röglesupportrarna och har sedan dess 

varit förknippat med de som stöttar Rögle både 

hemma och borta. AIA har vid två tillfällen utnämnts 

till Sveriges bästa publik, vilket är en tradition som 

ska förvaltas väl. 

 

Vad står Angel Island Army för? 

Angel Island Army har som mål att stötta Rögle i  

såväl medgång som i motgång. Spelarna ska alltid 

känna vårt verbala stöd i ryggen. Föreningens gamla 

motto ”Comis et Fortis” sammanfattar vad AIA står 

för och vad vi strävar efter att vara; trevliga och 

röststarka. 

 

Vad gör Angel Island Army? 

Som supporterförening till Rögle anordnar vi bland 

annat bussresor till bortamatcher. Vi för våra  

medlemmars och supporterpublikens talan i samtal 

med klubben. Vi arrangerar träffar för våra  

ungdomar och diverse andra aktiviteter för samtliga 

medlemmar. 

 

Hur blir jag medlem i Angel Island Army? 

Mer information om våra medlemskap och hur du blir 

medlem hittar du på vår hemsida: www.aia.nu.  



 

Medlemsförmåner 

• Billiga bortaresor 

• Medlemskort 

• 10 % rabatt i Rögleshopen 

• Våra första 100 youngsters får en unik  

youngsters-halsduk 

• Du får möjligheten att köpa säsongskortet  

1932-kortet (ståplats) till rabatterat pris 

• Medlemsmeny hos vår samarbetspartner  

Grytor & Glas i Ängelholm (se meny till höger) 

• Medlemsmeny hos vår samarbetspartner O’Learys  

i Helsingborg (se meny nedan) 

• Våra medlemsutskick via e-post (valfritt) 

• Delta i diverse event & aktiviteter 

 

 

15 % på all mat  
(gäller ej lunch/AW) 

45 kr för öl  
(Falcon/Carlsberg Hof 40cl) 

45 kr för cider  
(Somersby päron 40cl) 

45 kr för vin  
(husets viner) 

Erbjudandet gäller på O’Learys Helsingborg vid uppvisande av medlemskort i 

AIA för säsongen 2018/2019. Gäller från 2018-09-01 till 2018-08-31. 

i samarbete med 



 

 

 

 MEDLEMSMENY PÅ GRYTOR OCH GLAS   

Storgatan 9, 262 32 Ängelholm 

 

Fatöl (0,4l) ............................................................... 45 kr 

Fatöl i sejdel (0,5l) ..................................................... 55 kr 

Hofbräu i sejdel (0,5l) ............................................... 55 kr 

Flasköl ...................................................................... 49 kr 

Cider ........................................................................ 49 kr 

1 glas vin ................................................................... 49 kr 

Shot .......................................................................... 30 kr 

Drink ......................................................................... 75 kr 

Hamburgare med sötpotatispommes ...................... 130 kr 

 

25 % på all mat på vardagar  

(måndag-fredag, ej efter 18:00 på fredagar) 

 

OBS! Medlemskort i AIA måste visas före beställning, även  

legitimation skall kunna uppvisas.  

 

Medlemsförmånerna gäller från 2018-08-13 till 2018-06-20. 



 

Krönika signerad Reading 

Hoppets låga tändes… 

…och nu kommer förväntningarna. 

Vilken omvandling. En av de största i svensk klubb-

idrott på länge. Bröderna Abbott kom in och gav 

Rögle sin identitet åter. Vi supportrar jublade och 

snabbt ökade publiksnittet. Vad var det som hände 

egentligen? Ja, den enkla förklaringen är att Rögle 

hittade tillbaks till den identitet som vi så länge 

sökt efter. Tar man på sig den grönvita så förväntas 

man åka av isen näst intill spyfärdig. Gör spelarna 

det då har man en högljudd kuliss av hänförda fans 

bakom sig såväl i framgång som motgång. 

 

Det har funnits perioder där faktiskt fansen är dom 

enda i ishallen som gjort sitt jobb i match efter 

match. Då pratar vi kanske inte om de mer bekväma 

fansen utan den mer toklojala skaran som aldrig 

ger upp. Även för denna skara fans behövs dock en 

klapp på axeln då och då. Den klappen kommer bara 

genom stenhårt jobb, inte genom höjda klubbor när 

man lämnar isen. 

 

Det finns de fans som är mycket mer insatta i allt 

som händer innanför Lindabs dörrar än vad jag är. 

Har aldrig varit intresserad av annat än den roll 

man själv har som supporter.  Det finns dock tusen 

sportchefer bland Rögle-fansen som ibland gränsar 

till någon form av narcissism. 

 



 

En sak kan såväl påtagna sportchefsrollen bland 

fans och vi ”vanliga” fans vara överens om. Rögle 

har och bör fortsätta att steppa upp på alla plan. 

Den resan är definitivt inledd med bröderna Abbotts 

entré. Nu måste den fortsätta att gälla över hela 

föreningen. Scoutingverksamheten, ungdoms-

satsningen, biljettförsäljningen, lokalvårdarna,  

ölförsäljarna, entrévärdarna, parkeringspersonal 

m.m. Ska man ha en proffsig organisation på elitnivå 

då kan ingen fuska. Då löper allt i symbios från topp 

till ”bredd”. 

 

Rögle ska spela ishockey med självförtroende och 

fart med såväl karaktärsspelare som matchvinnare. 

Vi fans ska bli hänförda och stå bakom laget i lägen. 

SHL är en maratonserie där man dock måste inse att 

det kommer såväl förluster som formsvackor. Här 

måste vi fans ha tålamod och vara lika proffsiga som 

övrig organisation. Det är inte seriöst eller  

proffsigt att efter tre raka förluster börja tjata i 

forum vilka spelare som ska bort och vilka som ska 

inhandlas. Då har vi släppt fokus fullständigt vad 

som är vår roll i sammanhanget. 

 

Låt vårt fokus handla om hur vi kan skapa den  

optimala atmosfären i hallen. Låt sången studsa  

mellan väggarna. Låt oss vara den unika skara av 

fans som vi är. Den mest brokiga av skaror man kan 

tänka sig. Det finns inget VI och DOM bland Rögle- 



 

fans. Det är en lång tradition som lever vidare. Är du 

grönvit så är du grönvit oavsett om du sitter, står, 

haltar fram, studsar på ståplats, åker på borta-

matcher…Vi är förenade av kärleken till vårt lag 

och om vi inte kan hålla ihop detta då får man vara 

snäll och sluta kritisera laget som kanske ibland 

spretar åt olika håll. 

 

Jag skriver som jag brukar skriva: Den här säsongen 

känns oerhört intressant, men personligen vill jag 

inte segla iväg bland förhoppningsmolnet. Mina för-

hoppningar handlar om annat än SM-bucklor för den 

sköter klubben Rögle bättre. Mina förhoppningar 

riktar istället in strålkastaren på att få träffa mina 

livslånga vänner i hallen. Att dela en öl med dem. Att 

snacka hockey. Att träffa nya generationen av  

Rögle-fans. Att dra ett skämt som kan få folk att 

garva. Att få fortsätta känna en samhörighet med 

alla grönvita. Att få åka på bortamatcher i världens 

mest glädjefyllda buss. Att ha kul. Att stå  

tillsammans och plocka fram någon ny sarkastisk 

sång som får lite mer stillsamma sittplats att jubla.  

 

Det är egentligen det som supporterskap handlar 

om, och jag hoppas att alla vi grönvita kan fortsätta 

vara lika proffsiga och göra vårt jobb som Rögle BK 

förväntas göra. 

 

// Reading 



 

Årets souvenirer  

Inför den här säsongen har vi tagit fram ett par  

riktigt schyssta t-shirts, pikéer och sweatshirts till 

våra medlemmar, givetvis till förmånliga priser.  

Samtliga tröjor finns i både herr– och dammodell. 

 

 

 

 

 

 

 

All försäljning av souvenirer sker vid vårt bord i 

supporterbaren bakom ståplats i Lindab Arena. Vi 

finns på plats på samtliga hemmamatcher under  

säsongen. 

1932-kortet 

Missa inte det unika säsongskortet för AIA! 

 

Genom att visa upp ett giltigt medlemskap i AIA för  

säsongen 18/19 får du köpa ett säsongskort på stå-

plats för endast 1 932 kr (ord. pris 2 250 kr). Kortet 

går endast att köpa på Rögles kansli i Lindab arena.  

 

I 1932-kortet ingår samtliga grundseriematcher, alla 

träningsmatcher i Lindab Arena och eventuella  

hemmamatcher i play in/kval säsongen 2018/2019.  



 

Åk med AIA på bortaresor 

Angel Island Army är välkända för sitt röststarka 

stöd hemma i Lindab arena. För att ge en röststark 

support även på bortaplan anordnade AIA ett antal 

minnesvärda bortaresor föregående säsong. Alla 

kommer väl ihåg sommarresan till Örebro i januari? 

 

Ambitionen för säsongen 2018/2019 är att  

fortsätta erbjuda många minnesvärda resor för 

AIA:s medlemmar. I och med dessa resor ges alla  

medlemmar en möjlighet att följa laget på borta-

plan, och inte minst delta i gemenskapen med övriga 

tillresande medlemmar. Detta har gång på gång visat 

sig ha en stor betydelse att utgöra en sjätte spelare 

även på bortaplan, vilket våra spelare kan vittna om. 

Anmäl er och låt våra grönvita krigare känna sig som 

hemma även på bortaplan.  

 

Nu till hösten kommer det att bli en del trevliga  

bortamatcher — tänk er HV borta en lördag,  

Djurgården borta en lördag och varför inte följa 

med till Göteborg dagen innan nyårsafton och 

sjunga fram våra krigare till en seger?  

 

Den här säsongen är det följande personer som  

ansvarar för våra bussresor: Rasmus Holm, Jesper 

Fröidh och Johan ”Otto” Kronberg. Alla buss-

relaterade frågor skickas till dem på buss@aia.nu.  

 

Tillsammans är vi starka! 



 

 

Information gällande bortaresor 

AIA anordnar bussresor till Rögles bortamatcher 

så ofta det går. Vi ansvarar därmed för de 150  

biljetter som bortalaget har rätt till i arenan vid 

SHL-matcher.  

 

Detta betyder att du endast är garanterad biljett 

till bortasektionen om du åker med på AIA:s  

organiserade resor. Då vi inte organiserar någon 

resa går biljetter till bortasektionen att köpa via 

hemmalagets hemsida, eller i biljettluckan vid  

arenan.  

 

Finns det biljetter över efter det att AIA har  

reserverat de som föreningen behöver till sin  

arrangerade bussresa köps dessa i biljettluckan  

vid arenan. 

 

I vanlig ordning är det medlemskrav på våra buss-

resor och samtliga resor bokas på www.aia.nu. 

AIA på sociala medier 

Facebook.com/AngelIslandArmy 

Twitter.com/AngelIslandArmy 

Instagram.com/AngelIslandArmy 



 

Till minne av Oliver Mattsson 

Under hösten 2017 nåddes hockey-Sverige av  

informationen att Oliver Mattsson, son till Malmö-

tränaren Jesper Mattsson, drabbats av den ovanliga 

sjukdomen Aplastisk anemi. I korta drag innebär det 

att man inte har någon fungerande benmärg, och att 

kroppen inte producerar några blodplättar. 

 

Tobiasregistret är det svenska registret för  

blodstamceller. Genom registret kunde Oliver hitta 

en passade givare av blodstamceller och under  

hösten genomgick han en operation och sedan  

fortsatte kampen för honom. 

 

Trots att många är registrerade finner upp mot 30 % 

aldrig den givare de behöver. Därför startade SHL 

en kampanj , ”Kampen för livet”, och samtliga SHL-

klubbar ställde upp och dedikerade en match för att 

sprida information och få fler att anmäla sig som  

givare i Tobiasregistret. Detta gav 10 827 nya givare. 

 

Angel Island Army hjälpte också till att sprida  

ordet och uppmanade fler att registrera sig som  

givare. En insamling startades som resulterade i  

8 300 kr till fortsatt forskning.   

 

Tyvärr förlorade Oliver kampen för livet den  

24 juni 2018. Alla våra tankar går till de  

inblandade och främst till familjen Mattsson. 

Vila i frid Oliver! 



 

Oliver Mattsson 

Ishockeyälskare och krigare 

 

Fortsätt gärna och hjälp forskningen genom att  

gå in på www.tobiasregistret.se och registrera er 

som givare eller donera en summa pengar. 

 

Med din gåva ger du ett värdefullt bidrag till  

Tobiasregistrets arbete med att utveckla registret 

och värva fler potentiella givare av blodbildande 

stamceller. Läs mer på www.tobiasregistret.se.  

 

 

http://www.tobiasregistret.se/


 

Vår Youngsters-verksamhet 

Alla medlemmar i Angel Island Army som är under  

18 år (födda 2000 eller senare) kallas för AIA 

Youngsters. Denna åldersgrupp kommer stå för 

återväxten på läktarna. Det är våra Youngsters som 

ska föra traditionerna vidare och kommer göra det 

möjligt för AIA att bibehålla den goda stämning som 

vi har på både hemma– och bortais i dagsläget.  

 

Som Youngster får man ta del av flera erbjudanden 

om aktiviteter — exempelvis Youngsters-träffar och 

även en speciell bussresa för Youngsters. Under 

förra säsongen hölls till exempel en väldigt lyckad 

kickoff för våra Youngsters i bowlinghallen. 

 

Denna säsong är Filip Ahston Persson ansvarig för 

andra året i rad  och till sin hjälp har han Jesper 

Fröidh och vår suppleant Alexander Gottschalk som 

själv är Youngster. Redan nu planerar denna trio  

aktiviteter som är speciellt riktade till våra  

Youngsters och därför rekommenderar vi er att bli  

medlemmar redan idag och hålla utkik på vår hemsida 

under säsongen för att inte missa några  

erbjudanden. Som Youngster åker du alltid med 50 

kronors rabatt på samtliga bortaresor med AIA. 

 

Nytt för den här säsongen är att de första 100 

Youngsters-medlemmarna får en unik Youngsters-

halsduk helt gratis! 



 

Sponsra AIA 

Har du ett grön & vitt hjärta och vill hjälpa 

AIA dominera på bortaplan? 

Då har Du möjlighet att vara med och sponsra  

exempelvis en bussresa för att vi ska kunna erbjuda 

så attraktiva priser som möjligt på bortaresan. Har 

du andra idéer om hur du skulle vilja stötta AIA är vi 

givetvis alltid öppna för en diskussion. 

 

Kontakta: 

Pål Tufvesson, pal@aia.nu eller 0706-401970 

Johan Kronberg, otto@aia.nu eller 0703-96 02 41 

Tack till våra sponsorer 

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer 

och samarbetspartners från säsongen 

2017/2018! 

Klippans Busstrafik AB 
Bjäre Entreprenad AB 

Ateneum AB 

Grytor & Glas,  

Ängelholm Telegrafen,  

Helsingborg 



 

AIA:s junior 2017-2018 

Angel Island Army uppmärksammar Rögles junior-

verksamhet genom att varje säsong utse AIA:s  

Junior. Genom denna gest hoppas AIA kunna sporra 

Rögles juniorer till en positiv utveckling och visa 

att supportrarnas stöd inte enbart går till A-laget. I 

kriterierna för att bli vald till årets junior ingår 

bland annat positiv hockeyutveckling under  

säsongen, ett stort Röglehjärta och att studierna 

ska skötas utifrån de förutsättningar som finns.  

 

Säsongen 2017-2018 gick priset till Samuel Jonsson 

med följande nominering:  

”Årets junior är en talang av rang och går en ljus 

framtid till mötes om han fortsätter utvecklas som 

han gjort denna säsong. Hans smarta skridsko-

åkning och vilja att ständigt bli bättre har gett  

resultat och nyligen gick en dröm i uppfyllelse för 

honom när han belönades med ett A-lagskontrakt. 

Bara en dryg vecka senare gjorde han sitt första 

SHL-mål. Årets junior är fostrad i Rögle och har ett 

stort grönvitt hjärta.” 
 

Samuel fick ta emot en  

graverad klocka till ett 

värde av 3 000 kr.  

 

I juryn ingår tränare samt 

representanter från AIA.  



 

I supportrarnas ögon har Jakob "Jacke" Johansson 

alltid visat stort Rögle-hjärta och varit en  

fantastisk förebild. Angel Island Army ville därför 

visa sin uppskattning och tacka Jacke för sina 16  

säsonger i Rögle genom att instifta ett pris i hans 

namn.  

 

Priset kan gå till en privatperson, spelare, ledare  

eller organisation som på något sätt har bidragit 

till Rögle genom sitt engagemang på läktaren, sitt 

ledarskap eller på något annat sätt lyft fram Rögle 

som klubb.  

 

Säsongen 2018-2019 gick priset till Ingegerd  

Lenander med följande nominering:  

"Med ett enormt Rögle-hjärta och stor passion visar 

hon ständigt att ålder bara är en siffra. Hon åker 

land och rike runt för att se sitt älskade lag och 

detta i sina bästa år. Hon är alltid en frisk fläkt och 

ett föredöme för övriga supportrar. Sanny  

Lindström kallar henne hawaii-tanten, vi kallar 

henne Ingegerd! Stort grattis Ingegerd, du är en 

grönvit hjälte!"  

 

Priset delas ut årligen i  

början av en ny säsong och  

juryn för priset är AIA:s  

styrelse.  

Jackes Grönvita Hjärtan 



 

Kickoff 2018-2019 

Lördagen den 25/8 samlades ett sextiotal  

medlemmar på Grytor & Glas i Ängelholm för att 

kicka igång säsongen 2018/2019.  

 

I vanlig ordning bjöds det på högklassig middags-

buffé och goda drycker i glasen. På scen hade vi vårt  

favoritband McNightmares som med sina irländsk-

inspirerade alsters fick hela Grytor & Glas att 

gunga. 

 

Säsongen 2018/2019 är härmed invigd och AIA vill 

tacka de deltagande medlemmarna för en trevlig 

kväll tillsammans!  



 

 

För vårt RBK 
 

Längtan har varit allt för lång,  

på stadens gator ekar våra sånger än en gång 

 

Åh, ja vi flyger, vi svävar i det blå,  

för vårt RBK, för vårt RBK,  

håller vi om varandra oavsett hur det går 

 

Stolthet och hjärta i grön och vit trikå,  

sprider vi en känsla som ryser från topp till tå 

Vi är här för Rögle för vårt RBK, för vårt RBK 

 

För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK 

För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK 

 

Vi vandrar upp längs Rönne å,  

upp till hallen, med grön och vita färger på 

 

Åh, ja vi flyger, vi svävar i det blå,  

för vårt RBK, för vårt RBK,  

sjunger vi för laget som vi alla älskar så,  

för vårt RBK 

 

För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK 

För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK 

 

 

 

 

AIA har tillsammans med Peter Olin spelat in en hymn med 

titeln ”För vårt RBK”. Hymnen finns tillgänglig på  

Spotify, iTunes, Tidal, Google play och Deezer. 


