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A-lagskontrakt för Yasin Ayari
AIK Fotboll är överens med 18-årige Yasin Ayari om ett Alagskontrakt som sträcker sig till och med den 31 december
2025. Ayari har spelat i klubbens ungdoms- och juniorlag och
debuterade i A-laget under 2020.
– Yasin har visat för oss alla att han, trots ung ålder,
befinner sig i en direkt konkurrenssituation. Han är
ytterligare en av flera spelare som tagit vägen genom
klubbens akademi vilket är otroligt glädjande och det ska bli
väldigt intressant att följa hans fortsatta utveckling med
oss på Karlberg, säger AIK Fotbolls sportchef Henrik
Jurelius.
– Det känns stort och jag är stolt över att skriva mitt
första professionella kontrakt med en storklubb som AIK och
jag är tacksam över förtroendet som alla i AIK har för mig.
Jag skulle aldrig vara här idag utan förtroendet, hjälpen och
stödet som jag har fått och än idag har, särskilt från mina
vänner och familj, säger Yasin Ayari.
För en längre faktapresentation av Yasin Ayari, se det
bifogade materialet i detta pressmeddelande. Porträttbilder
på Yasin Ayari finns på Bildbyråns hemsida.

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 Yasin Ayari
18-årige Yasin Ayari, född måndagen den 6 oktober 2003 på
Karolinska sjukhuset i Solna och uppväxt i Upplands Väsby,
inledde i sexårsåldern sin fotbollskarriär i moderklubben
Råsunda IS efter ett veckokort gästspel i Vasalunds IF
dessförinnan. Efter några år i Råsunda IS flyttade han hösten
2012 över till AIK Fotbolls akademiverksamhet och inledde med
klubbens U9-lag. 2018 vann AIK Gothia Cups klass SEF Trophy
med Yasin Ayari i laget efter att man vunnit samtliga matcher
i turneringen och matchtiden var 2x30 minuter. I gruppspelet
besegrades BK Forward (5–1), Örgryte IS (2–0) och Dalkurd
FF/Forssa BK (1–0). I slutspelet vann AIK över Vasalunds IF
(3–0), IF Brommapojkarna (2–1) och BK Häcken (3–0) vilket gav
en finalplats mot Helsingborgs IF på SKF Arena på Heden i
Göteborg den 21 juli 2018. Finalen vanns av AIK med 2–0 efter
mål av Linus Mattsson och Amar Abdirahman Ahmed Fatah. 2019
tog sig AIK:s P17-lag, med Yasin Ayari i truppen, fram till
semifinal i Gothia Cups B-slutspel, men förlorade med 0–1 mot
IK Sirius FK.
Mellan 2018 och 2020 var Ayari ordinarie i AIK:s P16, P17
samt P19 och det har under 2021 blivit två matcher i P19
Allsvenskan Norra. Han har sammanlagt spelat 32 matcher i
Allsvenskan med P17 och P19 och svarat för totalt nio mål. I
Ligacupen blev det elva mål på 19 spelade matcher med AIK.
Våren 2020 började den då 16-årige Yasin Ayari att träna med
AIK:s herrlag på Karlbergs träningsanläggning och han har
därefter varit med i den schemalagda verksamheten. I det
allsvenska hemmamötet med IK Sirius FK (1–0) den 15 juli 2020
var han, av dåvarande chefstränaren Rikard Norling, för
första gången uttagen i matchtruppen och han satt hela
matchen på bänken i tröja nummer 26 då lagkaptenen Henok
Goitom blev matchhjälte med det enda målet i den 74:e
matchminuten. Matcher på bänken följde i de allsvenska
matcherna borta mot Varbergs BoIS FC (2–2), hemma mot Örebro
SK (0–2) och hemma mot Kalmar FF (0–1) innan det var dags för
tävlingsdebut i A-laget i den 30:e och sista omgången av
Allsvenskan.
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Söndagen den 6 december 2020, borta mot IF Elfsborg (2–2) på
Borås Arena inledde Yasin Ayari som defensiv balansspelare på
det centrala mittfältet i tröja nummer 26 under ledning av
chefstränaren Bartosz Grzelak. Det blev spel i sextio minuter
innan han ersattes av Ebenezer Ofori.
AIK inledde 2021 tävlingsspelet med gruppspelet i Svenska
cupen 2020/2021 och Yasin Ayari spelade en cupmatch då han
ersatte Eric Kahl i den 68:e matchminuten i hemmamötet med
Athletic FC Eskilstuna (4–0) den 27 februari 2021. I
Allsvenskan har det hittills under året blivit spel i tio
matcher, varav tre från start. Starterna har kommit hemma mot
Varbergs BoIS FC (2–1), hemma mot BK Häcken (2–1) och borta
mot Degerfors IF (1–2) samt inhopp hemma mot Degerfors IF (2–
0), borta mot BK Häcken (1–2), borta mot Djurgården (4–1),
hemma mot Örebro SK (2–0), hemma mot IFK Göteborg (3–1),
borta mot Kalmar FF (1–1) och borta mot Hammarby (0-1). I
tolv av AIK:s tävlingsmatcher under 2021 har Yasin suttit på
bänken som ej använd reserv.
Mot BK Häcken (1–2) inför 1 005 åskådare på Bravida Arena på
Hisingen, Göteborg den 4 juli 2021 byttes Yasin Ayari in i
matchen i den 58:e matchminuten då han vid ställningen 0–2
ersatte Ebenezer Ofori. Yasin var tjugo minuter senare med i
förarbetet då ännu en inhoppare, forwarden Bojan Radulovic
Samoukovic, fastställde slutresultatet. I det efterföljande
hemmamötet med Varbergs BoIS FC (2–1) i Allsvenskan den 10
juli 2021 inför 12 342 åskådare på Friends Arena gjorde Yasin
Ayari mål nedanför den södra läktaren, men det historiska
debutmålet godkändes inte.
I den 26:e matchminuten slog Nabil Bahoui ett inlägg från
vänsterkanten som nådde framrusande Yasin Ayari framför mål
och han avslutade på volley. Bollen satt i nätet bakom
målvakten Stojan Lukic, men flaggan för offside var mycket
riktigt uppe från den assisterande domaren då AIK:aren var
någon decimeter före vänstermittfältaren Anton Liljenbäck i
straffområdet. Matchen var, efter pandemin covid-19, AIK:s
första hemmamatch på Friends Arena i Solna med en ”riktig”
publiksiffra sedan den sista allsvenska hemmamatchen 2019 då
14 355 åskådare var på plats för att se AIK - GIF Sundsvall
(2–1) den 2 november.
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När AIK den 19 augusti 2021 mötte Rågsveds IF inför 1 800
åskådare på Hagsätra IP i den andra omgången av Svenska cupen
2021/2022 svarade Yasin Ayari för sitt första tävlingsmål i
AIK-tröjan. När matchklockan passerat 17 minuters spel i
cupmatchen
dribblade
finländaren
Saku
Ylätupa
på
vänsterkanten och spelade bak bollen till vänsterbacken
Rasmus Bonde som, i sin tävlingsdebut för AIK, lyfte in
bollen i straffområdet. Försvaret fick inte undan bollen utan
lät Bojan Radulovic nicka ner den till mittfältaren Yasin
Ayari som på volley placerade in 2–0 via stolpen i det
vänstra hörnet. AIK vann cupmötet med 5–0 vilket innebar att
man blev klara för gruppspelet, och Yasin Ayari spelade även
fram irländaren Zachary Elbouzedi till matchens sista mål.
Den 3 april 2019 meddelade förbundskaptenen för P16/03 Future
Team, Tomas Turesson, vilka 20 spelare som tagits ut till
fyrnationsturneringen i Belgien där Sverige ställdes mot
Belgien, Danmark och Tjeckien. Tre AIK-spelare var med i
truppen; Noah Tesfai Negash, Hampus Pergel och Yasin Ayari.
Debuten skedde mot värdnationen Belgien (1–3) på Proximus
Basecamp i staden Tubize den 16 april 2019 då Yasin Ayari var
uttagen i startelvan och spelade hela matchen i tröja nummer
8.
– Det var helt fantastiskt och har varit en dröm som jag har
haft sedan jag var liten och nu gick den i uppfyllelse. Det
var lite nervöst, men jag tycker ändå att det gick bra,
kommenterade Yasin landslagsdebuten.
Tre dagar senare avslutade Sverige fyrnationsturneringen mot
Tjeckien (1–3) och Yasin Ayari sköt in 1–0 i den elfte
matchminuten efter att ha fått en passning från IF
Brommapojkarnas Adam Hellqvist. Han drog även på sig ett gult
kort i den andra halvleken. När Sveriges P18-landslag den 7
september
2021
mötte
Finland
(0–3)
på
Eerikkilän
Urheiluopisto fick Yasin syna det röda kortet av den finske
domaren Peiman Simani efter knappt tre och en halv minuts
spel sedan han kommit lite fel in i en luftduell mot Luka
Kuittinen i mittcirkeln. Det har hittills blivit åtta
landskamper för Yasin Ayari, den senaste med P18-landslaget
mot Irland (1–1) på Dama de Noche i spanska Marbella den 11
oktober 2021 då han under förbundskaptenen Mirza Jelečaks
ledning startade matchen i tröja nummer 8, innan han byttes
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ut i den 75:e matchminuten. Han hade i matchtruppen sällskap
av AIK-spelarna Rasmus Bonde och Samuel Dahl.
Samma dag som Yasin Ayari föddes vann AIK mot Landskrona BoIS
(3–0) i Allsvenskan inför 7 478 åskådare hemma på Råsunda
fotbollstadion i Solna efter att Mats Rubarth svarat för ett
hattrick, sitt enda i AIK-tröjan.
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