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AIK Fotboll lånar ut Anton Salétros
AIK Fotboll är överens med den ungerska klubben Újpest FC om en utlåning
av mittfältaren Anton Salétros. Utlåningen gäller omgående och till och med
den 30 juni 2018 och det finns även en klausul i avtalet gällande en
permanent övergång.
– Anton har behov av kontinuerlig speltid och detta är ett sätt att öka möjligheterna för
det, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström.
21-årige Anton Salétros, född den 12 april 1996 i Stockholm, kom 2009 till AIK:s
ungdomsakademi från Enskede IK och har även spelat ungdomsfotboll i Sandsbro
AIK. Anton utsågs till ”årets talang” i AIK 2011 och motiveringen löd bland annat
”Anton är en talang i dess rätta betydelse. Han äger passion för hårt arbete och gör
aldrig avkall på det som krävs för att alltid prestera maximalt. Anton utvecklades
mycket under 2011 och krönte säsongen i Pojk-SM slutspelet, där han bar fanan högt
bland två år äldre spelare. Hans framfart i AIK och pojklandslaget har
uppmärksammats bland storklubbar i Europa och det bekräftar naturligtvis Antons
potential. Unge Salétros håller en ödmjuk inställning inför uppgiften, samtidigt som
han lyser av naturlig dominans på och utanför planen.” AIK Fotboll kom den 30
augusti 2013 överens med Anton Salétros om ett treårskontrakt med A-laget.
Anton Salétros tävlingsdebuterade för AIK den 31 augusti 2013, hemma mot Gefle IF
FF (3–0) i Allsvenskan då han ersatte 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.
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.

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett
herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2017 i Allsvenskan, damlaget i elitettan
och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan
Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information
kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Den 20 juni 2016 kom AIK Fotboll och Anton Salétros överens om villkoren för en
kontraktsförlängning och det nya avtalet är skrivet till och med den sista december
2018. Sammanlagt har det blivit 90 tävlingsmatcher och två mål för honom i AIKtröjan.
Anton Salétros nya klubb Újpest FC från Ungerns huvudstad Budapest bildades 1885
och spelar sina hemmamatcher på Szusza Ferenc stadion som tar 13 501 åskådare.
Újpest FC spelar i Nemzeti Bajnokság I (OTP Bank Liga), den ungerska högstaligan,
och slutade säsongen 2016/17 på sjunde plats i tabellen. Säsongen 2017/18 startade
den 15 juli och Újpest FC ligger efter fem spelade omgångar på nionde plats.
AIK Fotboll önskar Anton Salétros lycka till i Ungern.

För mer information, kontakta:
Björn Wesström, Sportchef herr AIK Fotboll
070 - 431 12 19, bjorn.wesstrom@aik.se
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