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elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2022 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. 

Felix Michel lämnar AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med Athletic FC Eskilstuna och Felix 

Michel om en utlåning av den 27-årige spelaren till sommarens 

transferfönster då avtalet mellan AIK och Felix löper ut. Det 

blev totalt 21 tävlingsmatcher för honom i AIK-tröjan. 

 

– Vi har tillsammans med Felix och AFC funnit en gemensam 

lösning som passade alla parter bra utifrån förutsättningarna 

med sex månader kvar på avtalet. Jag önskar Felix stort lycka 

till i sin fortsatta karriär och tackar för tiden i AIK, 

säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Trots en del motgångar individuellt, och att jag inte 

lyckades få ut 100% av mig som spelare så vill jag tacka AIK 

som klubb, människorna runt omkring och alla de supportrar 

som stöttade mig genom min tid här. Jag önskar AIK ett stort 

lycka till i framtiden, säger Felix Michel. 

 

För en längre faktapresentation av Felix Michel, 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 Felix Michel 

 

27-årige Felix Michel, född lördagen den 23 juli 1994 på 

Södertälje sjukhus, inledde som sjuåring sitt 

fotbollsspelande i moderklubben Syrianska FC. Efter 

ungdoms- och juniorfotboll i Syrianska FC A-

lagsdebuterade han 2013 för klubben och det blev spel i 

sex tävlingsmatcher under året. Felix spelade sammanlagt 

fyra säsonger med Syrianskas A-lag innan han i augusti 

2016 skrev på ett avtal med den turkiska klubben 

Eskişehirspor som spelade i TFF First League, den näst 

högsta ligan i Turkiet. Det blev spel i tio 

tävlingsmatcher innan han i mars 2018 vände hem till 

Sverige och signerade ett avtal med Athletic FC 

Eskilstuna. 

 

Debuten skedde i segermatchen borta mot Helsingborgs IF 

(2–0) inför 5 127 åskådare på Olympia i Sundets pärla den 

24 april 2018 då han inledde på bänken i tröja nummer 19, 

men ersatte Ousmane Camara i den 61:a matchminuten. Under 

det första året i AFC blev det 21 matcher i Superettan då 

man kvalificerade sig för Allsvenskan, samt en match i 

Svenska cupen 2018/2019. Under 2019 spelade han 13 

matcher från start i Allsvenskan och i Svenska cupen med 

AFC. I semifinalen ställdes man den 17 mars 2019 mot AIK 

inför 8 731 åskådare på Friends Arena i Solna och 

gästerna vann överraskande efter en dramatisk 

straffsparksläggning där Felix Michel slog in det 

avgörande straffmålet bakom Oscar Linnér i AIK-målet. 

Felix spelade därefter hela cupfinalen då AFC föll med 0–

3 mot BK Häcken inför 4 958 åskådare på Bravida Arena på 

Hisingen den 30 maj 2019. 

 

Den 25 juli 2019 kom AIK Fotboll överens med Athletic FC 

Eskilstuna och Felix Michel om en övergång och avtalet 

mellan parterna sträckte sig till och med den 15 juli 

2022. Michel anslöt till AIK omgående och debuten skedde 

borta mot IK Sirius FK (2–0) i Allsvenskan inför 6 132 

åskådare på Studenternas IP i Uppsala den 27 juli 2019 då 

han spelade från start i tröja nummer 12 under ledning av 

chefstränaren Rikard Norling. 



 

 

 

Pressmeddelande  2022-01-10 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2022 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. 

I den 67:e matchminuten byttes han ut mot Sebastian 

Larsson och han kunde efter slutsignalen räkna in tre 

viktiga poäng från debutmatchen. Den 18 augusti 2019 var 

Felix uttagen i startelvan i det allsvenska hemmamötet 

med Kalmar FF (1–2) inför 14 406 åskådare på Friends 

Arena och spelade för första gången i karriären som 

forward. Inför den andra halvleken ersattes han av Henok 

Goitom. Det blev under den första säsongen i AIK spel i 

åtta tävlingsmatcher, varav tre från start, då AIK 

slutade fyra i den allsvenska tabellen, tog sig till play 

off i Uefa Europa League och gick vidare till gruppspelet 

i Svenska cupen 2019/2020. 

 

Felix spelade 2020 alla tre matcherna i Svenska cupens 

gruppspel då AIK vann gruppen och kvalificerade sig för 

kvartsfinal. Kvartsfinalen borta mot Malmö FF sköts dock 

upp då pandemin covid-19 svepte in över landet och 

Allsvenskan startade inte förrän den 14 juni 2020. AIK 

svarade för sin sämsta säsong på ett decennium och 

slutade på nionde plats i den allsvenska tabellen och 

föll mot MFF (1–4) i kvartsfinalen i cupen. Felix Michel 

spelade elva tävlingsmatcher för AIK under året, och i 

sex av dessa matcher var han uttagen i startelvan. Under 

2021 noterades Felix Michel för två korta inhopp i 

cupmatcherna mot Oskarshamns AIK (2–1) på Arena 

Oskarshamn den 20 februari 2021 och Hammarby (2–3) på 

Tele2 Arena i Stockholm den 7 mars 2021 då Gnaget missade 

slutspelet. 

 

Den 10 maj 2021 meddelade AIK Fotboll att man var överens 

med den norska klubben Sarpsborg 08 FF om en utlåning av 

Felix Michel. Debuten for Sarpsborg 08 FF skedde i den 

tredje omgången av Eliteserien då man tog emot FK 

Haugesund (0–0) hemma på Sarpsborg Stadion den 16 maj 

2021. I startelvan spelade de tidigare AIK-spelarna Anton 

Salétros och Magnar Ødegaard. Felix Michel inledde på 

bänken i tröja nummer 13 under ledning av chefstränaren 

Mikael Stahre och i den 58:e matchminuten ersatte han Ole 

Halvorsen. Tre matcher på bänken följde innan Sarpsborgs 

tränare Mikael Stahre den 2 juni 2021 presenterades som 

ny tränare för IFK Göteborg. 



 

 

 

Pressmeddelande  2022-01-10 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2022 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. 

Ny tränare för Sarpsborg 08 FF blev norrmannen Lars 

Bohinen och under de avslutande elva tävlingsmatcherna 

under Felix Michaels låneperiod i den norska klubben var 

han endast uttagen i matchtruppen i en match, hemma mot 

Viking FK (1–2) den 25 juni 2021 då han under en 

landslagssamling i juni åkte på en hjärnskakning. 

 

Den 11 augusti 2021 kom AIK Fotboll överens med Athletic 

FC Eskilstuna om ett lån av Felix Michel som gällde till 

och med den 31 december 2021. Debuten för sitt nygamla 

lag skedde den 14 augusti 2021 då AFC i Superettan tog 

emot Norrby IF (4–1) inför 357 åskådare på Tunavallen i 

Eskilstuna. Felix inledde på bänken tröja nummer 13 och 

blev vid ställningen 2–1 i den 76:e matchminuten inbytt 

av sportchefen och tillfällige tränaren Jawad Al Jebouri 

då han ersatte japanen Kazuki Takahashi. I samma match 

spelade även Robin Tihi och Albin Linnér för hemmalaget. 

Tre dagar senare var Felix uttagen i startelvan då AFC 

föll på bortaplan mot IF Sylvia (1–3) på PlatinumCars 

Arena i Norrköping i den andra omgången av Svenska cupen 

2021/2022. Det blev 13 matcher för honom i Superettan då 

Athletic FC Eskilstuna slutade på nionde plats i 

tabellen. Felix svarade för ett mål, borta mot Gif 

Sundsvall (1–3) den 22 augusti 2021 då han fastställde 

slutresultatet i den 66:e matchminuten. Han fick även 

syna det röda kortet i bortamötet med Gais (3–2) den 21 

oktober 2021 efter två sena gula kort. 

 

Felix Michel debuterade för Libanon den 15 november 2018 

då man mötte Uzbekistan (0–0) på Cbus Super Stadium i 

Robina, QLD i Australien och han spelade hela matchen på 

mittfältet. Sammanlagt har han spelat 24 A-landskamper 

för Libanon, bland annat 13 i det senaste VM-kvalet. Det 

blev sammanlagt spel i 21 tävlingsmatcher, varav nio från 

start, för Felix Michel i AIK-tröjan och hans 

disciplinära facit blev två gula kort. 


