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Nicolás Stefanelli återvänder till AIK Fotboll
AIK Fotboll är överens med Club Deportivo Unión La Calera från Chile om en permanent
och omgående transfer av den 26-årige argentinaren Nicolás Stefanelli som därmed
återvänder till klubben. Avtalet mellan parterna gäller till och med den 31 december
2023.
– Nicolás besitter många av de egenskaperna som vi letat efter för att komplettera vår
trupp och jag är väldigt glad att vi fått möjligheten till en andra chans tillsammans. En
kärlekshistoria som växte sig stark och som vi nu hoppas kunna utveckla och förädla till
ett vackrare framtida avslut än tidigare. Välkommen hem Nico - vamos! säger AIK Fotbolls
sportchef Henrik Jurelius.
– Smärtan av att skiljas är ingenting jämfört med känslan av glädje över att mötas igen.
Jag kände hela tiden att jag någon gång skulle återvända till AIK och idag börjar vår nya
resa, säger Nicolás Stefanelli.
Nicolás Stefanelli, född den 22 november 1994 i Argentina, har spelat seniorfotboll i Club
Villa Dálmine, Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, AIK, Anorthosis Famagusta FC
och Club Deportivo Unión La Calera. Nicolás ansluter omgående till truppen och tilldelas
tröjnummer 9.
För en längre presentation av Nicolás Stefanelli, se det bifogade materialet i detta
pressmeddelande.

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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Presentation: Nicolás Stefanelli
Nicolás Stefanelli, född tisdagen den 22 november 1994 i Quilmes i Argentina, spelade
fotboll hemma i Argentina under sina första år. Under 2017, sista året på hemmaplan,
spelade han med Defensa y Justicia i Primera División, högstadivisionen i Argentina.
Stefanelli hade tillhört klubben under flera år och under 2014 och 2015 var han även
utlånad till Club Villa Dálmine, som spelar i Campana utanför Buenos Aires, och det blev
sammanlagt 28 matcher och fem mål för dem i Primera B Metropolitana, Primera B
Nacional och Copa Argentina innan han återvände till Defensa y Justicia. Debuten för Club
Villa Dálmine skedde den 2 september 2014 då man tog emot CA Atlanta (1–0) på Estadio
El Coliseo de Mitre y Puccini i Campana. Nicolás inledde på bänken under ledning av den
argentinske managern Sergio Rondina, men byttes in i den 75:e matchminuten då han
ersatte Gabriel Sanabria.
Debuten för honom i högstaligan Primera División skedde den 7 februari 2016, hemma
mot CA Unión de Santa Fe (2–2) på Estadio Norberto Tomaghello i Florencio Varela.
Stefanelli startade matchen som forward I tröja nummer 15 under ledning av managern
Ariel Holan och spelade hela matchen. I den 20:e matchminuten gav han, framspelad av
Fabián Bordagaray, hemmalaget ledningen. Säsongen 2016/2017 i argentinska Primera
División slutade den 27 juni 2017 och Defensa y Justicia slutade på tionde plats i tabellen,
14 poäng efter seriesegrarna Boca Juniors och kvalificerade sig därmed för 2018 Copa
Sudamericana. Nicolás Stefanelli spelade 19 av 30 matcher, varav elva från start, under
säsongen och svarade för sju mål. Sammanlagt spelade han 34 matcher, varav 21 från
start, för Defensa y Justicia i Primera División och svarade för elva mål.
Nicolás Stefanelli spelade även tre matcher i Copa Argentina för klubben. Hans sista
match i Defensa y Justicia-tröjan spelade han den 28 juni 2017 då man hemma på Estadio
Norberto Tomaghello mötte de regerande mästarna Associação Chapecoense de Futebol i
den andra omgångens första match av 2017 Copa Sudamericana. Stefanelli inledde på
bänken, men byttes in i den 58:e matchminuten och svarade för matchens enda mål i den
94:e matchminuten. Den 30 juni 2017 meddelade AIK Fotboll att man var överens med
den då 22-årige Stefanelli och den argentinska klubben Club Social y Deportivo Defensa y
Justicia om en transfer för spelaren och kontraktet mellan parterna gällde till och med
den 31 december 2020. Han flög omgående till Stockholm och presenterades för AIKpubliken på Friends Arena i Solna den 6 juli 2017 då AIK tog emot KÍ Klaksvik (5–0) från
Färöarna i kvalet till gruppspelet i Uefa Europa League 2017/2018. Hemmapubliken
hyllade honom med ramsan ”Argentina, Argentina, Argentina” som första gången sjöngs
på Råsunda fotbollstadion i Solna då den argentinske duon Mauro Iván Óbolo och Lucas
Valdemarín debuterade för AIK i det allsvenska mötet med Trelleborgs FF (2–0) den 3 juli
2007.
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Debuten för AIK skedde hemma mot IFK Norrköping FK (1–0) inför 16 273 åskådare på
Friends Arena den 16 juli 2017 då han i tröja nummer 22 spelade hela den allsvenska
matchen under chefstränaren Rikard Norlings ledning. Det första målet gjorde han borta
mot IK Sirius FK (4–1) inför 6 748 åskådare på Studenternas IP i Uppsala den 6 augusti
2017 då han framspelad av Kristoffer Olsson svarade för 2–0-målet i den 16:e
matchminuten. Det blev under hans första säsong i AIK spel i 19 tävlingsmatcher, varav 16
från start, och han svarade för tio mål och två målgivande passningar. I hemmamötet
med Halmstads BK (4–1) den 17 september 2017 svarade Nicolás Stefanelli för två mål
och två veckor senare, den 1 oktober 2017, hemma mot IF Elfsborg (5–2) noterades han
för sitt första hattrick i AIK-tröjan. Nio av målen kom i Allsvenskan och det räckte till en
delad sjätteplats i seriens skytteliga.
Under den andra säsongen i AIK blev det spel i 25 tävlingsmatcher, varav elva från start,
för honom och han svarade för sju mål och tre målgivande passningar. Det var framför allt
tre matcher som stack ut under året. Den första var det allsvenska bortamötet med IK
Sirius FK (3–2) inför 6 139 åskådare på Studenternas IP den 2 maj 2018 då Nicolás
Stefanelli ersatte Henok Goitom inför den andra halvleken och svarade för 2–2 i den 65:e
matchminuten och det avgörande 3–2-målet i den 81:a matchminuten. Den 19 juli 2018
tog AIK emot irländska Shamrock Rovers FC (1–1) hemma på Friends Arena inför 8 115
åskådare och bortalaget hade 1–0 efter 90 spelade minuter vilket innebar förlängning då
AIK vunnit det första mötet med samma siffror. Nicolás Stefanelli inledde på bänken, men
ersatte Rasmus Lindkvist i den 83:e matchminuten och blev matchvinnare i
förlängningens fjärde minut då han sköt in målet som tog AIK vidare i kvalspelet av Uefa
Europa League 2018/2019. I den 15:e omgången av Allsvenskan ställdes AIK mot IF
Brommapojkarna (5–1) inför 12 781 åskådare på Friends Arena den 22 juli 2018 och
Stefanelli svarade för andra gången i AIK för ett hattrick i storsegern.
När AIK i den 30:e och sista omgången av Allsvenskan säkrade sitt tolfte SM-guld
genom tiderna efter att ha besegrat Kalmar FF (1–0) inför 11 991 åskådare på
Guldfågeln Arena i Kalmar den 11 november 2018 startade Nicolás Stefanelli som
forward tillsammans med Henok Goitom i en 3-5-2-formation. I den 85:e
matchminuten lämnade han planen då han ersattes av Joel Ekstrand. Nicolás
Stefanelli blev den tredje argentinaren att vinna ett SM-guld med AIK efter att
forwarden Mauro Iván Óbolo och mittfältaren Jorge Ortíz gjort det 2009 då Gnaget
också säkrade SM-guldet i den 30:e och sista omgången, borta mot IFK Göteborg (2–
1) inför 17 233 åskådare på Gamla Ullevi i Göteborg den 1 november 2009.
Den 18 januari 2019 kom AIK Fotboll överens med Anorthosis Famagusta FC från staden
Famagusta på Cypern om att klubben lånade Nicolás Stefanelli under vårsäsongen 2019.
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Debuten för den nya klubben vid Medelhavet skedde i den 18:e omgången av Cyta
Championship 2018/2019 då man ställdes mot AEK Larnaca FC (0–3) på AEK Arena –
Georgios Karapatakis den 27 januari 2019. Nicolás Stefanelli startade matchen i tröja
nummer 94 under ledning av den nederländske managern Jurgen Streppel och byttes ut i
den 67:e matchminuten, vid ställningen 1–0 till hemmalaget. Fyra omgångar senare
målade han för första gången då Anorthosis Famagusta FC mötte Ermis FC (3–2) på
Dimotiko Stadio Aradippou den 23 februari 2019. Bortalaget låg under med bara några
minuter kvar, men i den 83:e matchminuten kvitterade Stefanelli från straffpunkten och
exakt tio minuter senare avgjorde man genom Nika Kacharava från Georgien.
Argentinarens andra och sista mål kom hemma på Stadio Antonis Papadopoulos i Larnaca
mot Ermis FC då man återigen vann med 3–2 den 15 april 2019 och målet i den 36:e
matchminuten betydde 1–1. Det blev sammanlagt tolv matcher från start för Nicolás
Stefanelli då Anorthosis Famagusta FC slutade sjua i grundserien och sedan vann
kvalserien.
Nicolás återkom till AIK Fotboll under sommaren, men det blev inget spel. Den 1 augusti
2019 kom AIK Fotboll överens med den chilenska klubben Club Deportivo Unión La Calera
om ett utlåningsavtal för Nicolás Stefanelli och avtalet innehöll även en köpoption. Lånet
gällde fram till och med den 10 december 2019. Debuten skedde den 3 augusti 2019 då
man mötte Club Unión Española (1–1) på Estadio Santa Laura-Universidad SEK i Santiago
de Chile i den nationella högstaligan Campeonato AFP PlanVital 2019. Stefanelli inledde
på bänken i tröja nummer 29 och ersatte Sebastián Leyton i den 60:e matchminuten då
den argentinske managern Francisco Meneghin gav order om byte. Det blev spel i tio
matcher, varav åtta från start, för honom då CD Unión La Calera slutade på fjärde plats i
ligan och han svarade för två mål. Båda målen kom från straffpunkten, borta mot CD
O’Higgins (1–3) den 30 september 2019 och borta mot CD Huachipato (2–1) den 5
oktober 2019. Nicolás startade även två matcher i Copa Chile.
Den 23 januari 2020 meddelade AIK Fotboll att man var överens med Club Deportivo
Unión La Calera om en permanent och omgående transfer av Nicolás Stefanelli. Det blev
sammanlagt 44 tävlingsmatcher, varav 27 från start, för honom i AIK-tröjan och han
svarade för 17 mål och fem målgivande passningar. Under den andra säsongen i Chile
spelade Nicolás Stefanelli 30 seriematcher, varav 18 från start, då hans CD Unión La
Calera slutade på andra plats i tabellen, åtta poäng efter CD Universidad Católica. Det blev
nio mål för honom under året, varav sju från straffpunkten, däribland ett avgörande 1–0mål i den 94:e matchminuten hemma mot CFP Universidad de Chile den 18 november
2020. Han spelade även sex matcher, varav fyra från start, i 2020 Copa CONMEBOL
Sudamericana.
Nicolás ansluter omgående till AIK-truppen och tilldelas tröjnummer 9.
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