Pressmeddelande 2018-04-03
Robin Jansson till AIK Fotboll
AIK och IK Oddevold är överens om villkoren för en permanent övergång för den vänsterfotade
innerbacken Robin Jansson. Övergången sker omedelbart och Robin ansluter i träning med AIK under
onsdagen. AIK Fotboll och Jansson har tecknat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2019.
- Robin är en spelare som tagit den långa vägen till elitfotbollen, vi hoppas få nytta av hans egenskaper
och tror att det finns mycket utveckling att hämta i relationen mellan AIK och Robin, säger Björn
Wesström, sportchef AIK Fotboll.
- Det känns fantastiskt att vara här. En riktig dröm som slår in. Jag ser väldigt mycket fram emot att spela i
AIK och jag kommer kriga fullt ut och bidra med mina kvalitéer, säger Robin Jansson.
26-årige mittbacken Robin Jansson, född den 15 november 1991, inledde sitt fotbollsspelande i
moderklubben Bengtsfors IF. Karriären har sedan tagit Robin via Dals Långeds IK och Melleruds IF till BK
Häcken. Robin anslöt till BK Häcken 2010 men lånades 2011 ut till FC Trollhättan. Efter det bar det av hem
till moderklubben Bengtsfors IF där han stannade i fyra säsonger innan han anslöt till IK Oddevold 2016.
Under de två säsongerna i IK Oddevold spelade Robin 49 tävlingsmatcher och stod för två mål.
Fakta:
Namn: Robin Jansson
Född: 15 november 1991
Position: Mittback
Längd: 187 cm
Vikt: 87 kg
Kontraktslängd: 2 år

Frågor besvaras av Sportchef Björn Wesström
bjorn.wesstrom@aikfotboll.se
Om AIK Fotboll AB. AIK Fotboll AB bedriver AIK fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag,
damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar under 2018 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

