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Chinedu Obasi klar för AIK Fotboll
AIK Fotboll och Chinedu Obasi är överens om ett korttidskontrakt för 2016.
Obasi som går under smeknamnet Edu har tränat med AIK under en period
samt genomgått en mängd tester och dessutom spelat en U21-match för
klubben.
– Edu har egenskaper, personlighet och erfarenheter som gör AIK bättre. Medicinoch tränarstaben har gjort en grundlig inventering av honom på ett sätt som en
intresserad klubb normalt sett inte får möjlighet till. Därför vet vi mer säkerställt vilka
utmaningar som finns, men också vad kravbilden på AIK är för att få ut den potential
som finns i honom, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström.
– Det är en stor möjlighet och även en stor ära för mig att få vara i denna fantastiska
klubb. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av AIK-familjen och få spela
framför supportrarna, säger Chinedu Obasi.
30-årige Chinedu Obasi, född den 1 juni 1986 i Enugu i sydöstra Nigeria, inledde sin
fotbollskarriär utomlands 2005 då han tillsammans med landsmannen John Obi Mikel
skrev på för norska Lyn Fotboll. Den 27 augusti 2007 blev Obasi klar för TSG 1899
Hoffenheim som under hans första säsong i klubben kom tvåa i 2. Bundesliga och
gick upp i Bundesliga. Hoffenheim slutade sjua i Bundesliga 2008/2009 och Obasi
bidrog med sex mål på sina 24 ligamatcher. Det blev sammanlagt 63 matcher och 13
mål i Bundesliga med Hoffenheim fram till december 2011 då det blev klart att han
lånades ut till FC Shalke 04 från Gelsenkirchen som slutade på tredje plats i
Bundesliga säsongen 2011/2102.
Efter säsongen skrev Shalke 04 ett treårskontrakt med Obasi och han spelade bland
annat 35 matcher i Bundesliga samt nio matcher i Champions League under sina tre
och en halv säsong i Gelsenkirchen. Landslagsdebuten för Nigeria skedde 2005 och
Obasi spelade bland annat alla tre gruppspelsmatcherna för Nigeria under Lars
Lagerbäcks ledning i VM i Sydafrika 2010.
Chinedu Obasi har tränat med AIK på Karlberg under en period och spelade med
AIK:s U21-lag i måndagens bortamatch mot Hammarby och svarade för två av
målen. AIK Fotboll har idag inlett processen med Svenska Fotbollförbundet för att få
Obasi spelklar snarast möjligt och han kommer att bära tröja nummer 7.
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