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Daniel Granli lämnar AIK Fotboll
Den 3 september 2020 meddelade AIK Fotboll att man var
överens med den danska klubben AaB Fodbold från Ålborg om en
utlåning av Daniel Granli under resten av 2020 och det fanns
även en klausul gällande en permanent transfer i avtalet
mellan parterna. AaB Fodbold väljer nu att aktivera klausulen
vilket innebär att Daniel lämnar AIK för en permanent
transfer. Det blev 38 tävlingsmatcher för honom i AIK-tröjan.
– I samband med utlåningen kom vi överens om en utköpsklausul
som tre parter nu enats om att nyttja. Vi önskar Daniel
fortsatt lycka till och tackar honom för insatserna i AIKtröjan, säger AIK Fotbolls sportchef Henrik Jurelius.
26-årige Daniel Granli, född den 1 maj 1994 i Norge, har
spelat i moderklubben Lier IL, Bærum SK, Stabæk Fotball, AIK
och AaB Fodbold. Den 28 januari 2019 meddelade AIK Fotboll
att man var överens med Daniel Granli om ett fyraårsavtal och
det blev 38 tävlingsmatcher för honom i AIK-tröjan. För en
längre faktapresentation av Daniel Granli, se det bifogade
materialet i detta pressmeddelande.
AIK
Fotboll
AB
har
infört
en
klassificering
av
spelartransfers baserad på nettoresultatet vid varje transfer
enligt nedanstående skala:
Klass
I
II
III
IV
V
VI

Från (kSEK) Till (kSEK)
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70 000

Transfern av Daniel Granli till AaB Fodbold hamnar i klass I.
Beloppen
i
skalan
avser
resultateffekt
netto
av
en
spelarförsäljning i enlighet
med Uefas definition av
resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med
avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt
avskrivning på spelare.
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– Först och främst vill jag tacka för min tid i AIK. Jag är
stolt över att ha spelat för Sveriges största och finaste
klubb. Vid denna tidpunkt var detta dock bäst för alla
parter. Jag kommer givetvis att sakna spelare, ledare,
personal, supportrar och alla runt klubben. Önskar AIK all
lycka och vi ses kanske igen i framtiden, säger Daniel
Granli.

För mer information, kontakta:
Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 02
E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se
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Fakta Daniel Granli
Daniel Granli, född söndagen den 1 maj 1994 på Bærum sykehus
i Norge och uppvuxen i Lier, inledde som treåring sitt
fotbollsspelande i moderklubben Lier IL där han spelade
ungdomsfotboll fram tills han var tolv år. Han bytte sedan
klubb
till
Bærum
SK
där
han
spelade
ungdomsoch
juniorfotboll fram till 2010 då han värvades av Stabæk
Fotball och inledde sejouren i klubben tillsammans med deras
juniorlag.
A-lagsdebuten för Stabæk Fotball skedde borta mot Kongsvinger
IL (2–2) inför 1 284 åskådare på Gjemselund Stadion i
Kongsvinger, Hedmark fylke den 20 april 2013 då Daniel under
tränaren Petter Belsviks ledning inledde på bänken i tröja
nummer 21 och ersatte Herman Stengel i den 82:a matchminuten.
I debutmatchen hade han sällskap av den före detta AIKspelaren Fredrik Brustad som var uttagen i startelvan. Det
första målet kom i den näst sista omgången, borta mot Ranheim
IL (1–1) inför 812 åskådare på DnB NOR Arena i Trondheim,
Sør-Trøndelag fylke den 27 oktober 2013 då han svarade för
kvitteringen i den 69:e matchminuten. Det blev 16 matcher,
varav sju från start, för honom i Adeccoligaen, den norska
andraligan, då Stabæk Fotball slutade på andra plats och
kvalificerade sig för Tippeligaen samt två matcher i den
norska cupen.
Den första matchen i den norska högstaligan skedde i
seriepremiären, hemma mot Sogndal Fotball (3–0) inför 4 017
åskådare på Nadderud Stadion i Bærums kommun utanför Oslo den
30 april 2014. Han hade i matchtruppen sällskap av Enoch Kofi
Adu och Fredrik Brustad. Det blev 21 matcher, varav 18 från
start, för honom under 2014 då Stabæk Fotball slutade på
nionde plats i tabellen. Han spelade även tre matcher från
start i den norska cupen. 2015 blev det 22 matcher, varav
åtta från start, i Tippeligaen då Stabæk Fotball slutade på
tredje plats i tabellen. Daniel spelade även fem matcher i
den norska cupen under året och svarade för två mål, borta
mot KFUM Oslo (3–1) den 6 maj 2015 och hemma mot Strømmen IF
(5–1) den 24 juni 2015.
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2016 spelade Daniel Granli 17 matcher, varav 13 från start,
för Stabæk Fotball i Tippeligaen då klubben slutade på 14:e
plats i serien och fick kvala för att hänga kvar. Han
startade även båda kvalmatcherna mot FK Jerv då Stabæk
Fotball vann med sammanlagt 2–1 efter att ha vunnit
returmötet med 2–0 efter mål i den 83:e och i den 85:e
matchminuten. Han spelade även två matcher i den norska
cupen. 2017 blev det 14 matcher, varav fem från start, i
högstaligan, som nu bytt namn till Eliteserien, då Stabæk
Fotball slutade på nionde plats i tabellen. Granli spelade
även fem matcher i den inhemska cupen. 2018 slutade Stabæk
Fotball återigen på 14:e plats i tabellen och ställdes i
kvalet mot Aalesunds FK där man vann med sammanlagt 2–1 efter
1–0 hemma i det första mötet. Daniel Granli spelade 29
matcher, varav 28 från start, i serien och de två
kvalmatcherna från start samt tre matcher i den norska cupen
under året.
Den 28 januari 2019 meddelade AIK Fotboll att man var överens
med Daniel Granli om ett avtal som sträcker sig till och med
den 31 december 2022 och han kom som fri transfer efter att
kontraktet med Stabæk Fotball löpt ut. Tävlingsdebuten för
AIK skedde hemma mot Jönköpings Södra IF (1–0) inför 9 995
åskådare på Friends Arena i Solna i gruppspelet av Svenska
cupen 2018/2019 den 16 februari 2019 och Daniel spelade då
hela matchen i tröja nummer 2 under chefstränaren Rikard
Norlings ledning. Den första matchen i Allsvenskan gjorde han
den 20 maj 2019 då AIK i den tionde omgången tog emot
Falkenbergs FF (2–0) inför 14 822 åskådare hemma på Friends
Arena och Daniel Granli ersatte då skadade Per Karlsson i den
85:e matchminuten. Det blev under debutsäsongen i AIK 24
tävlingsmatcher, varav 22 från start, för honom då AIK
slutade på fjärde plats i Allsvenskan, tog sig till semifinal
i den inhemska cupen samt spelade Uefa Champions League
2019/2020 och Uefa Europa League 2019/2020.
Under 2020 spelade Daniel Granli 14 tävlingsmatcher för AIK i
Allsvenskan och Svenska cupen, varav elva från start. Den
sista matchen för Gnaget spelade han den 23 augusti 2020 då
han inledde på bänken och ersatte Robert Lundström i den 65:e
matchminuten i det allsvenska hemmamötet med Helsingborgs IF
(2–0).
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Den 3 september 2020 meddelade AIK Fotboll att man var
överens med den danska klubben AaB Fodbold från Ålborg på
norra Jylland om en utlåning av Daniel Granli under resten av
2020 och det fanns även en klausul gällande en permanent
transfer i avtalet mellan parterna. Den 13 september 2020
debuterade Daniel för AaB då de mötte Lyngby BK (0–0) inför 2
138 åskådare på Lyngby stadion i 3F Superligaen 2020/2021 och
Daniel startade som mittback i den rödvita tröjan nummer 31 i
en 3-4-3-formation under tränaren Jacob Friis ledning. Efter
13 spelade omgångar ligger AaB på sjunde plats i den jämna
tabellen, åtta poäng efter serieledande FC Midtjylland.
Daniel Granli har spelat elva matcher i 3F Superligaen, varav
åtta från start, och tillbringat 689 minuter i spel.
När Norge spelade sin sista match i Uefa Nations League B var
Daniel Granli uttagen i en ny norsk trupp då den ordinarie
norska landslagstruppen satt i karantän till följd av
högerbacken Omar Elabdellaouis positiva test av covid-19.
Norge tog sig an Österrike på Ernst-Happel-Stadion i Wien den
18 november 2020 under U21-landslagets förbundskapten Leif
Gunnar Smeruds ledning och man behövde vinna för att avancera
till grupp A. Daniel Granli inledde på bänken i tröja 2 och
fick se Ghayas Zahid ge bortalaget ledningen i den 61:a
matchminuten och exakt 20 minuter senare var det dags för
honom att kliva in på planen då han ersatte högerbacken
Julian Ryerson.
I den 88:e matchminuten drog han på sig ett gult kort och
Norge var heroiskt på väg att vinna matchen då minut efter
minut av de stipulerade fem stopptidsminuterna tickade iväg.
Men i den 94:e matchminuten kvitterade Adrian Grbić och
Österrike tog platsen i grupp A istället. Daniel Granli har
spelat en A-landskamp och en U21-landskamp för Norge. Debuten
för U21 skedde hemma mot Irland (4–1) inför 503 åskådare på
Marienlyst stadion i Drammen den 9 oktober 2014 då han
inledde på bänken i tröja nummer 13 under förbundskaptenen
Leif Gunnar Smeruds ledning och byttes in inför den andra
halvleken.
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