Pressmeddelande

2021-06-25

AIK Fotboll förlänger med Bilal Hussein
AIK Fotboll är överens med Bilal Hussein om en förlängning av
det nuvarande avtalet till och med den 31 december 2023.
Bilal har hittills spelat 62 tävlingsmatcher för AIK.
– Jag är väldigt glad över att vi lyckats nå en förlängning
med Bilal och ser fram emot hans fortsatta utveckling i AIK.
Det är alltid en stolthet när en av våra egna lyckats
etablera
sig
och
är
starkt
bidragande
till
lagets
prestationer, säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius.
– Jag är glad över att ha förlängt med AIK och ser fram emot
att fortsätta utvecklas samt bidra till klubben. Det känns
skönt att det är klart och nu är det fullt fokus på resten av
säsongen, säger Bilal Hussein.
För en längre faktapresentation av Bilal Hussein, 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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Fakta Bilal Hussein
21-årige Bilal Hussein, född lördagen den 22 april 2000 på
Södersjukhuset i Stockholm och uppvuxen i Hjulsta, inledde
som sjuåring sitt fotbollsspelande i moderklubben Bromstens
IK från Spånga efter att först varit med på ett par träningar
med Solna-klubben Vasalunds IF då han följde med en kompis
som tränade med dem. Sommaren 2014 blev Bilal Hussein klar
för AIK Fotbolls akademi.
Under 2015 debuterade Bilal Hussein för AIK:s U17-lag.
Debuten skedde i Ligacupen U17 borta mot IK Brage (5–0) inför
50 åskådare på Domnarvsvallen i Borlänge den 15 mars 2015.
Det blev sammanlagt tre matcher och ett mål för honom i
Ligacupen U17 under året och debutmålet kom borta mot
Huddinge IF (10–1) på Skytteholms IP i Solna den 22 november
2015 då han gjorde 2–0-målet i den nionde matchminuten i en
match där Alexander Isak svarade för fyra mål. I U17
Allsvenskan Norra spelade han en match i grundserien då AIK
kom tvåa i tabellen och avslutade året med att vinna SM-guld
efter finalseger mot FC Djursholm (2–1) på Djursholms IP den
1 november 2015.
2016 spelade Bilal Hussein 18 matcher för AIK:s U17-lag i U17
Allsvenskan Norra då man slutade på sjätte plats i tabellen.
Han adderade även sex matcher i Ligacupen U17 och svarade för
ett mål hemma mot IF Brommapojkarna (4–3) den 20 mars 2016.
Under året debuterade Bilal även för AIK:s U19-lag då man
mötte Jönköpings Södra IF (3–2) inför 100 åskådare på
Jordbrovallen i Jönköping den 21 maj 2016. Sammanlagt spelade
han fyra matcher i U19 Allsvenskan Norra då AIK slutade på
femte plats i tabellen. Bilal spelade även två matcher med
AIK:s U21-lag, debuten skedde borta mot Gif Sundsvall (1–1)
på Norrporten Arena i Sundsvall den 21 juni 2016.
2017 var Bilal ordinarie i AIK:s U19-lag och spelade 23
matcher, varav flera som lagkapten, i U19 Allsvenskan Norra
då Gnaget slutade på tredje plats i tabellen. Han svarade för
fyra mål under året och debutmålet kom borta mot FC Djursholm
(5–2) inför 70 åskådare på Djursholms IP den 7 maj 2017 då
han fastställde slutresultatet i den 88:e matchminuten. Han
spelade även sex matcher i Ligacupen U19.
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Bilal spelade under 2017 elva matcher med AIK:s U17-lag då
man slutade tvåa i U17 Allsvenskan Norra och svarade för två
mål, båda i serieepilogen borta mot IFK Lidingö FK (3–1)
inför 100 åskådare på Lidingövallen den 14 oktober 2017. AIK
kvalificerade sig i och med andraplatsen för SM-slutspelet,
men slogs ut i semifinalen då man med Bilal Hussein på plan
föll mot IF Elfsborg (1–2) på Borås Arena den 21 oktober
2017. Det blev även spel i tre matcher i Ligacupen U17 under
året.
Den 28 januari 2017 spelade Bilal Hussein hela matchen för
ett kombinerat A-lag och U19-lag då AIK mötte Sollentuna FK
(0–1) inför 97 åskådare på Södertälje Fotbollsarena. Det blev
även spel för honom med herrlaget i träningsmatcherna mot
Karlbergs BK (1–2), IK Brage (0–0) och Sollentuna FK (3–1)
under 2017. Han satt även på bänken i fem tävlingsmatcher
under året, varav fyra i Allsvenskan. Bilal Hussein var en av
två spelare som spelade 90
minuter i AIK:s första
träningsmatch för säsongen 2018 då man den 20 januari mötte
IK Frej Täby (1–0) i minusgrader inför 2 107 åskådare på
Vikingavallen i Täby. Bilal startade som innermittfältare
bredvid Enoch Kofi Adu och Anton Salétros i en 3-5-2uppställning med tröjnummer 40. Han spelade även den andra
halvleken i träningsmatchen mot FC Inter Åbo (3–0) inför 1
859 åskådare på Skytteholms IP den 27 januari 2018.
Den 30 januari 2018 meddelade AIK Fotboll att man var överens
med Bilal Hussein om ett A-lagskontrakt och avtalet mellan
parterna gällde över fyra säsonger, det vill säga till och
med den 31 december 2021. Tävlingsdebuten för AIK skedde
borta mot IK Oddevold (2–1) i Svenska cupens gruppspel inför
1 118 åskådare på Kamratgården i Uddevalla den 24 februari
2018 då Bilal inledde på bänken i tröja nummer 18 under
chefstränaren Rikard Norlings ledning innan han ersatte
målskytten Nabil Bahoui i den 60:e matchminuten. Sin första
allsvenska match gjorde Bilal hemma mot IK Sirius FK (2–0)
inför 15 187 åskådare på Friends Arena i Solna den 27 april
2018 då han ersatte Nabil Bahoui i den 86:e matchminuten. De
allsvenska slutminuterna blev de enda för honom under 2018,
då AIK efter en dramatisk avslutning vann sitt tolfte SMguld.
Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings
elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag
för herrar. 2021 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS
Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund
för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB
är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare
information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Pressmeddelande

2021-06-25

I augusti 2018 uppdaterade AIK Fotboll och samarbetsklubben
Vasalunds IF utlåningslistan mellan klubbarna och en av de
fem spelarna som sattes upp på listan var Bilal Hussein,
vilket innebar att han kunde representera både AIK och
Vasalunds IF under resten av året. Debuten för Vasalunds IF
skedde hemma mot Sundbybergs IK (2–1) inför 221 åskådare på
Skytteholms IP den 12 augusti 2018 då
Bilal under
chefstränaren Nebojša Novaković ledning inledde på bänken i
tröja nummer 8 innan han byttes in i den 28:e matchminuten.
Det blev sju matcher, varav fem från start, för Vasalunds IF
i Division 2 Norra Svealand då de vann serien, åtta poäng
före tvåan Karlbergs BK. Det blev under debutsäsongen i AIK
spel i två tävlingsmatcher med A-laget och Bilal satt på
bänken i ytterligare 20 tävlingsmatcher, bland annat borta
mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena den 11 november 2018 då AIK
inför 11 991 åskådare säkrade SM-guldet i den sista
allsvenska omgången. Han spelade även åtta matcher från start
med AIK:s U19-lag i U19 Allsvenskan Norra, då AIK slutade på
fjärde plats, och i den efterföljande slutspelsserien och
använde en mängd olika tröjnummer under säsongen; 4, 5, 6,
16, 17 och 42. Bilal svarade för ett mål, hemma i
seriepremiären mot Skövde AIK (3-1) den 7 april 2018 då han
gav AIK ledningen i den 36:e matchminuten.
2019 inledde de regerande svenska mästarna tävlingsspelet med
gruppspelet i Svenska cupen 2018/2019 och man vann gruppen
bestående av Jönköpings Södra IF (1–0), Norrby IF (1–1) och
Örgryte IS FF (1–0). AIK bortabesegrade Östers IF (4–2 efter
förlängning) i kvartsfinalen innan man något överraskande
åkte ur cupen i semifinalen mot de allsvenska nykomlingarna
Athletic FC Eskilstuna (6–7 efter straffar) inför 8 731
åskådare på Friends Arena den 17 mars 2019. Under sommaren
2019 klev AIK in i kvalet till gruppspelet i Uefa Champions
League 2019/2020 och man slog ut FC Ararat-Armenia med
sammanlagt 4–3 efter en mardrömsstart i det första mötet i
Yerevan då AIK redan efter tolv minuters spel fått en
straffspark emot sig som resulterat och Robert Lundström
utvisad. I returen hemma på Friends Arena den 17 juli 2019
var det rutinen som avgjorde för AIK då man vann med 3–1
efter två mål av Henok Goitom och ett mål från straffpunkten
av Sebastian Larsson. I den efterföljande omgången mot
slovenska NK Maribor inledde AIK med 1–2 på bortaplan.
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I returen på Friends Arena den 31 juli 2019 inför 19 179
åskådare svarade Sebastian Larsson för ett frisparksmål i den
andra halvleken och AIK hade greppet i förlängningen efter 3–
1-målet av Tarik Elyounoussi, men ett mycket sent nickmål av
Alexandru Cretu skickade AIK ur kvalet och man fick istället
fortsätta i Uefa Europa League 2019/2020.
Efter att ha slagit ut FC Sheriff med 3–2 väntade Celtic FC i
play off. AIK inledde med 0–2 inför 40 885 åskådare på Celtic
Park i Glasgow och i returen blev det en dramatisk första
halvlek där AIK gick all in, men kom inte närmare än 1–1 då
Sebastian Larsson slog in en straffspark i den första
halvleken. I slutminuterna gick gästerna ifrån och vann till
slut returmötet med 4–1. I Allsvenskan var AIK länge med i
kampen om ett andra SM-guld i rad, men en utebliven signal
för en solklar straffspark på stopptid borta mot IF Elfsborg
(1–1) då Anton Salétros drogs ner i den 26:e omgången satte
brutalt punkt för AIK:s titeljakt och man slutade på fjärde
plats i tabellen med 62 inspelade poäng. Säsongen avslutades
med den andra omgången av Svenska cupen 2019/2020 då AIK
mötte Enskede IK (7–0) på Friends Arena den 9 november 2019
och Bilal Hussein svarade för sitt första tävlingsmål i AIKtröjan då han i den 84:e matchminuten sköt in 6–0 från
straffpunkten. Det blev under 2019 spel i 22 tävlingsmatcher
för Bilal Hussein, varav tolv från start. Bilal spelade i tre
av AIK:s Europamatcher; borta mot FC Ararat-Armenia, hemma
mot NK Maribor och hemma mot Celtic FC.
AIK avancerade till kvartsfinal i Svenska cupen 2019/2020
innan pandemin lamslog fotbollen och sköt upp allt spel i
drygt tre månader. I gruppspelet ställdes AIK mot Jönköpings
Södra IF (2–2), Örgryte IS (1–0) och Kalmar FF (3–1) den 9
mars 2020 när AIK satte ett nytt klubbrekord gällande publik
på Skytteholms IP då 5 026 åskådare såg AIK vinna gruppen. En
nervskada i kinden höll Bilal borta från spel i Svenska
cupens gruppspel.
– Det var en nerv i kinden. Jag hade en tejp på kinden som
höll uppe det, men det kändes bra när jag spelade. Man spelar
fotboll med fötterna, så det var lugnt, kommenterade han
skadan.
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Allsvenskan startade utan publik den 14 juni 2020 och AIK
vann premiären borta mot Örebro SK (2–0) på Behrn Arena med
Bilal Hussein tillbaka i startelvan. Bilal Husseins första
allsvenska mål kom i bortaderbyt mot Hammarby (2–0) på Tele2
Arena i Stockholm den 21 juni 2020. När matchklockan precis
passerat 54 spelade minuter kastade den estländske backen
Karol Mets ett inkast från mittplanens vänstersida till
Paulos Abraham som i ett hav av yta satte fart mot offensivt
straffområde där han stötte på patrull, men lyckades trots
uppvaktning få bollen förbi motståndarna och ut till
framrusande Bilal Hussein på högerkanten. Högermittfältaren
tog emot bollen perfekt och sköt ett rappt, lågt skott som
passerade målvakten och satt i den bortre, vänstra gaveln. 1–
0 till AIK var ett faktum och målet var AIK:s 100:e genom
tiderna på bortaplan mot Hammarby.
Fyra dagar senare åkte AIK ur Svenska cupen 2019/2020 efter
1–4 borta mot Malmö FF i kvartsfinalen i en match där AIK
avslutade med nio spelare efter röda kort till Paulos Abraham
och Per Karlsson. Efter en tung inledning på Allsvenskan där
AIK hade resultatraden 4V-5O-9F efter 18 spelade omgångar,
och där chefstränaren Rikard Norling fick lämna klubben efter
den elfte omgången, svarade AIK för en stark höst under
Bartosz Grzelaks ledning och avslutade seriespelet med 6V-4O2F vilket gav en slutlig niondeplats i tabellen. I Svenska
cupen 2020/2021 avancerade AIK till gruppspelet efter 2–1
borta mot Karlslunds IF FK i den andra omgången. Bilal
Hussein spelade 27 tävlingsmatcher, varav 17 från start,
under 2020 och noterades för två mål. Båda målen kom i
Allsvenskan, borta mot Hammarby (2–0) och hemma mot Malmö FF
(2–2) inom loppet av en vecka. Målet mot Malmö FF kom i den
58:e matchminuten och betydde 2–0 till AIK. Bilal Hussein
hade från högerkanten tagit sig in centralt i planen och fick
hjälp av islänningen Kolbeinn Sigþórsson som stoppade bollen
åt honom utanför straffområdet. Bilal vände upp, lade bollen
tillrätta och sköt ett skott som gick in i det högra krysset
bakom målvakten Johan Dahlin.
Inför säsongen 2021 bytte Bilal tröjnummer från 18 till 8 då
numret blev ledigt efter att den defensive innermittfältaren
Enoch Kofi Adu lämnade AIK efter tre säsonger.
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AIK inledde tävlingssäsongen med gruppspelet i Svenska cupen
2020/2021 då man ställdes mot Oskarshamns AIK (2–1), Athletic
FC Eskilstuna (4–0) samt Hammarby (2–3) och Bilal startade
alla tre cupmatcherna. Efter segrar i de två första
omgångarna ställdes man i den tredje och avgörande omgången
mot Hammarby på Tele2 Arena och förutsättningarna var att AIK
var tvungna att vinna matchen då Hammarby gick vidare på ett
oavgjort resultat. Ställningen var 2–2 i slutet av cupmötet
då hemmalaget svarade för segermålet efter en situation där
AIK inte tillåtits byta in en spelare istället för Eric Kahl
då han skadad lämnade planen, och bortalaget spelade därför
med endast tio spelare då 3–2-målet gjordes. I Allsvenskan
inledde AIK med 4V-2O-2F under de åtta omgångarna innan EMuppehållet vilket gav en tredjeplats i tabellen och Bilal
Hussein startade samtliga matcherna. När AIK under EMuppehållet mötte IK Sirius FK (3–3) i en träningsmatch inför
500 åskådare på Enavallens IP i Enköping den 20 juni 2021
spelade Bilal fram Nabil Bahoui till 1–0-målet i den 20:e
matchminuten.
Bilal Hussein har hittills spelat 62 tävlingsmatcher för AIK,
varav 40 från start, och svarat för tre mål samt tre
målgivande passningar. Hans disciplinära facit är fem gula
kort.
Bilal Hussein har spelat tio U21-landskamper och tolv U19landskamper för Sverige. Debuten skedde då P17-landslaget i
en fyrnationsturnering under tillförordnade förbundskaptenen
Hans Wildows ledning mötte Slovakien (1–0) inför 505 åskådare
på Trängens IP i Örebro den 31 augusti 2017 då han spelade
hela matchen i tröja nummer 11. I mars 2019 togs Bilal
Hussein ut till U21-landslaget av förbundskaptenen Roland
Nilsson. U21-debuten skedde den 22 mars 2019 då Sverige
ställdes mot Ryssland (0–2) inför 137 åskådare på Marbella
Football Centre i Spanien och Bilal inledde på bänken i tröja
nummer 18 innan han ersatte MFF:s Samuel Adrian i den 85:e
matchminuten.
– Jag är stolt över debuten i U21-landslaget. Det visar att
jag har gjort det bra i AIK och jag kommer att fortsätta
jobba hårt, kommenterade Bilal debuten till AIK Fotbolls
hemsida.
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Tre dagar efter debuten var det dags för hans första mål i
landslagströjan, detta då Sverige mötte Skottland (2–1) under
samma landslagssamling i Marbella. I den åttonde matchminuten
nickade Bilal in det svenska ledningsmålet och AIKmittfältaren blev dessutom förste spelaren född på 2000-talet
som gjorde mål för det svenska U21-landslaget.
När Sveriges U21-landslag, under ledning av förbundskaptenen
Poya Asbaghi, mötte Finland (2–0) inför 469 åskådare på
Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg den 3 juni 2021 bar
Bilal Hussein för första gången lagkaptensbindeln. Den
senaste U21-landskampen spelade Bilal den 8 juni 2021 då
Sverige inför 421 åskådare på Falcon Alkoholfri Arena
besegrade Luxemburg med 6–0 i det pågående EM-kvalet, Bilal
startade matchen och byttes ut i den 83:e matchminuten vid
ställningen 5–0.
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