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Jetmir Haliti lånas ut under 2022 
 

AIK Fotboll är överens med Mjällby AIF om en utlåning 

gällande Jetmir Haliti under 2022 där AIK har möjlighet att 

ta tillbaka honom under sommarens transferfönster. Avtalet 

mellan parterna innehåller även en köpoption och Jetmir 

ansluter omgående till Mjällby AIF. 

 

– Jetmir har tyvärr inte kommit till startlinjen i önskad 

utsträckning och vi ser det här steget som en bra möjlighet 

för honom att ta sig tillbaka och större möjlighet till 

speltid, säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

För en längre faktapresentation av Jetmir Haliti, 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 Jetmir Haliti 

 

25-årige Jetmir Haliti, född lördagen den 14 september 1996 

på Centrallasarettet i Växjö och uppväxt i Malmö, inledde som 

åttaåring sitt fotbollsspelande i moderklubben Malmö Anadolu 

BI (MABI). 2013 började han spela för BK Olympic från 

Lindängen i Malmö. Klubben spelade i Division 3 Södra 

Götaland och A-lagsdebuten skedde hemma mot IFK Klagshamn 

(10–1) på Lindhagens IP i Malmö den 19 juni 2013 då han 

inledde på bänken i tröja nummer 5 innan han ersatte Ahmedin 

Sudic i den 76:e matchminuten. Det blev tio matcher, varav 

nio från start, för honom under 2013 då BK Olympic slutade på 

fjärde plats i tabellen, 29 poäng efter de överlägsna 

seriesegrarna FC Höllviken. 

 

Under 2014 blev det 19 matcher, varav 18 från start, för 

honom då BK Olympic slutade på sjätte plats i Division 3 

Södra Götaland och han svarade för två mål. Debutmålet kom 

borta mot Husie IF (4–1) på Husiegårds IP den 9 augusti 2014 

då han gav bortalaget ledningen i den 14:e matchminuten. 

Jetmir målade även hemma mot Staffanstorps GIF (4–1) den 20 

september 2014. Han startade under året även en match i 

Svenska cupen 2014/2015, borta mot BW 90 IF (1–3) den 6 

augusti 2014. 2015 vann BK Olympic Division 3 Södra Götaland 

på 47 poäng, tre poäng före tvåan IFK Trelleborg FK. Det blev 

sammanlagt 20 matcher från start för Jetmir Haliti under året 

och han svarade för tre mål, hemma mot IF Limhamn Bunkeflo 

(7–1) den 18 april 2015, borta mot Hyllie IK (3–3) den 29 maj 

2015 och borta mot Vejby IF (6–4) den 25 juni 2015. Den 16 

september 2016 meddelade KSF Prespa Birlik från Malmö att man 

skrivit ett avtal med Jetmir Haliti över 2017. Det blev dock 

endast en försäsong med dem innan han i mars 2016 blev klar 

för FC Rosengård 1917. 

 

Debuten för Jetmir skedde i seriepremiären av Division 1 

Södra, hemma mot Skövde AIK (0–1) inför 220 åskådare på 

Rosengårds IP i Malmö den 15 april 2017 då han spelade hela 

matchen i tröja nummer 2 under tränaren Anders Grimbergs 

ledning. Det första målet gjorde Jetmir borta mot IK Oddevold 

(2–0) inför 404 åskådare på Rimnersvallen i Uddevalla den 27 

augusti 2017 då han fastställde slutresultatet i den 85:e 

matchminuten. 
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I hemmalagets backlinje spelade Robin Jansson som några 

månader senare skrev på för AIK. Det blev 20 matcher från 

start för Jetmir då FC Rosengård 1917 slutade på 14:e och 

sista plats i tabellen. Han svarade för två mål, det andra 

kom hemma mot Oskarshamns AIK (3–0) den 30 september 2017. I 

mars 2018 blev Jetmir utlånad till Landskrona BoIS över 

resten av säsongen. ”Han är teknisk skicklig, har bra fart 

och är hungrig och motiverad för att ta nästa steg i sin 

utveckling”, sa sportchefen Peter Swärdh. 

 

Debuten skedde först i hemmamötet med IK Brage (1–2) inför 1 

806 åskådare på Landskrona IP den 16 juni 2018 då han inledde 

säsongen med en skada (bristning framsida lår). Jetmir 

började på bänken i tröja nummer 3 under tränaren Agim Sopis 

ledning och ersatte Bahrudin Atajic i den 62:a matchminuten. 

Den första starten i landets näst högsta serie kom hemma mot 

Gefle IF FF (3–1) den 29 juli 2018. Det blev sammanlagt tolv 

matcher, varav tio från start, för honom med BoIS i 

Superettan och han noterades för en målgivande passning då 

man slutade på 16:e och sista plats i tabellen. Den 18 

december 2018 meddelade Jönköpings Södra IF att man var 

överens med Jetmir Haliti om ett treårsavtal som sträckte sig 

över säsongen 2021. 

 

Debuten för J-Södra kom i premiäromgången av Superettan då 

man tog emot Halmstads BK (0–1) inför 2 537 åskådare på 

Stadsparksvallen i Jönköping den 2 april 2019. Jetmir Haliti 

var uttagen i startelvan av tränaren Andreas Brännström och 

spelade i tröja nummer 18 innan han byttes ut i den 86:e 

matchminuten då hemmalaget jagade en kvittering. Det blev 24 

matcher för honom i Superettan, varav 14 från start, då J-

Södra till slut hamnade på fjärde plats i tabellen. Han 

spelade även en match i Svenska cupen 2019/2020 under året. 

 

Under 2020 startade Jetmir 29 matcher i Superettan då 

Jönköpings Södra IF svarade för en stark säsong och slutade 

på tredje plats i tabellen, fyra poäng efter Degerfors IF som 

tog den andra direktplatsen till Allsvenskan 2021. Då laget 

inför säsongen åkte på några skador fick Jetmir spela 

mittback och gjorde det så bra att han stannade kvar 

permanent på positionen. 
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I det allsvenska kvalet spelade Jetmir båda matcherna då man 

föll mot allsvenska Kalmar FF efter 1–3 hemma i det första 

mötet och 0–1 i returen på Guldfågeln Arena i Kalmar. Jetmir 

svarade för ett mål under året, hemma mot Östers IF (4–1) då 

han framspelad av Marcus Degerlund fastställde slutresultatet 

i den 95:e matchminuten. Han startade även två matcher i 

gruppspelet av Svenska cupen 2019/2020, bland annat i 

bortamötet med AIK (2–2) inför 4 923 åskådare på Skytteholms 

IP i Solna den 23 februari 2020. 

 

Publiksiffran var ett nytt rekord för AIK i en hemmamatch på 

arenan, men det nysatta rekordet stod sig inte länge utan 

slogs två veckor senare då 5 026 åskådare såg cupmatchen AIK 

– Kalmar FF (3–1) den 9 mars 2020 i vad som blev AIK:s sista 

hemmamatch med publik under året efter de införda 

publikrestriktionerna på grund av pandemin covid-19. 

 

Den 21 januari 2021 meddelade AIK Fotboll att man var överens 

med Jetmir Haliti om ett avtal som sträckte sig till och med 

den 31 december 2023. Debuten för Gnaget dröjde då det var 

ett skadefyllt år för honom. Jetmir missade de tre 

gruppspelsmatcherna i Svenska cupen 2020/2021 och de fyra 

första omgångarna av Allsvenskan. När AIK den 10 maj 2021 

ställdes mot IFK Norrköping FK (0–2) på PlatinumCars Arena i 

Norrköping var Jetmir Haliti uttagen i matchtruppen som reste 

ner till Östergötland. Jetmir Haliti inledde på bänken i 

tröja nummer 6 under ledning av chefstränaren Bartosz Grzelak 

i vad som var AIK:s 100:e tävlingsmöte med Peking i 

Norrköping. 

 

I den 69:e och 70:e matchminuten genomförde AIK ett 

trippelbyte då debuterande Jetmir Haliti, Stefan Silva och 

Bojan Radulovic ersatte Ebenezer Ofori, Nabil Bahoui och 

Henok Goitom. Jetmir klev in som högerback och debutanten 

spelade i den 77:e matchminuten in bollen till Bilal Hussein 

centralt i straffområdet. Två avslut följde och båda täcktes, 

men det andra avslutet gick i en båge mot mål där målvakten 

Oscar Jansson fick sträcka ut för att tippa bollen till en 

högerhörna som Bilal Hussein avslutade då han skruvade bollen 

utanför den högra stolpen. 
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I de efterföljande matcherna mot Malmö FF (1–1) och 

Östersunds FK (2–1) satt Jetmir på bänken, men i hemmamötet 

med Mjällby AIF (2–2) innan EM-uppehållet blev han inbytt i 

den 76:e matchminuten då han ersatte Sotirios 

Papagiannopoulos. Under sommaren blev det endast en match på 

bänken, borta mot Örebro SK (1–1), då skador förstörde 

merparten av säsongen. I den näst sista omgången, borta mot 

IF Elfsborg (4–2) byttes Jetmir in istället för Erik Ring i 

den 65:e matchminuten. 

 

I den sista avslutande omgången tog AIK emot IK Sirius FK (4–

2) hemma på Friends Arena och AIK hade chansen till SM-guldet 

om man vann sin match samtidigt som Malmö FF förlorade hemma 

mot Halmstads BK. Jetmir skulle ha inlett matchen på bänken, 

men en skada på Alexander Milošević under uppvärmningen gav 

Jetmir Haliti högerbacksplatsen då Mikael Lustig flyttade in 

i mittförsvaret. Han spelade fram till den 82:a matchminuten, 

i sin första AIK-match från start, då han lämnade plats för 

Ebenezer Ofori. AIK fick nöja sig med det Stora silvret då 

MFF fick 0–0 mot HBK. Ett resultat som skickade Halmstads BK 

till kval mot Helsingborgs IF och sedermera degradering. Det 

blev fyra tävlingsmatcher för Jetmir Haliti under 

debutsäsongen i AIK. 

 

En skada har hållit honom borta från spel under försäsongen 

2022 och de fyra matcherna i Svenska cupen 2021/2022. 


