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AIK Fotboll och Anton Salétros förlänger avtal
AIK Fotboll och Anton Salétros är överens om villkoren för en
kontraktsförlängning. Salétros tidigare avtal med klubben löpte ut i juli 2016
och det nya avtalet är skrivet till och med den sista december 2018.
– Anton har en historik, han har spelaregenskaper och en personlighet som
sammantaget gör honom till en bärande vägg i AIK:s truppbygge. AIK är glada och
väldigt stolta över att en förlängning är signerad, säger AIK Fotbolls sportchef Björn
Wesström.
– Jag är både stolt och glad över att förlänga med klubben som byggt mig. Detta var
vad jag velat hela tiden och nu fortsätter vi jobba mot nya mål, säger Anton Salétros.
20-årige Anton Salétros, född den 12 april 1996 i Stockholm, tävlingsdebuterade för
AIK den 31 augusti 2013, hemma mot Gefle IF FF (3-0) i Allsvenskan. Anton ersatte
då Ibrahim Moro i den 88:e minuten. Anton hade dock spelat med AIK:s A-lag på
Friends Arena tidigare då han i träningsmatchen mot Manchester United FC (1-1) den
6 augusti samma år byttes in i den 73:e minuten inför 30 012 åskådare. Det första
målet kom den 19 augusti 2015, borta mot Ekerö IK (6-0) i Svenska cupens andra
omgång. Anton gjorde då 4-0, framspelad av Niclas Eliasson, i den 82:a minuten.
Anton Salétros blev bronsmedaljör tillsammans med det svenska U17-landslaget i
U17-VM i november 2013 då Sverige vann bronsmatchen mot Argentina med 4-1 (31). Medaljen var Sveriges första genom tiderna i U17-VM. Anton Salétros byttes in i
den 61:a minuten i bronsmatchen och spelade Sveriges samtliga sju matcher i
turneringen. Totalt har han spelat en U21-landskamp, 14 U19-landskamper och 28
U17-landskamper för Sverige.
Under våren 2016 har Anton Salétros spelat nio allsvenska matcher, varav åtta från
start, och sammanlagt har han hittills spelat 60 tävlingsmatcher för AIK och svarat för
två mål i dessa.

För mer information, kontakta:
Björn Wesström, Sportchef AIK Fotboll
08 - 735 96 19, bjorn.wesstrom@aik.se
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