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Tom Strannegård förlänger och lånas ut 
 

AIK Fotboll är överens med Tom Strannegård om en förlängning 

av hans nuvarande avtal och det nya avtalet mellan parterna 

gäller till och med den 31 december 2024. I samband med 

förlängningen är AIK Fotboll även överens med norska IK Start 

om ett lån av AIK-spelaren under resten av 2022 och det finns 

även en köpoption i avtalet. 

 

– Tom har under sina snart tre år i AIK haft två längre 

frånvaroperioder på grund av skador. Vi ser en stor potential 

i Tom och har under en längre tid fört en dialog om hur vi 

ska optimera hans utveckling och vi tror att IK Start kan 

vara en sådan miljö, säger herrlagets sportchef Henrik 

Jurelius. 

 

– Jag är glad över att ha förlängt med AIK och ser fram emot 

den kommande tiden i Norge. Detta är en bra lösning för att 

öka mina chanser till speltid, vilket är bra för alla parter. 

Jag önskar AIK ett stort lycka till med resten av säsongen, 

säger Tom Strannegård. 

 

För en längre faktapresentation av Tom Strannegård, 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 Tom Strannegård 

 

20-årige Tom Strannegård, född den 29 april 2002 på 

Danderyds sjukhus i Stockholms län, inledde som sexåring 

sitt fotbollsspelande i moderklubben IFK Stocksund. I 

mars 2014 vann IFK Stocksund P12-klassen i 

Karlslundscupen i Örebro efter att ha besegrat Örebro 

Syrianska IF med 4–2 i finalen. Tom Strannegård 

lovordades efter cupturneringen som även besöktes av 

några talangscouter från Chelsea FC. Den meriterade 

engelska klubben bjöd därefter in Tom till träningar och 

matcher i London samt till utlandsturneringar. Den 27-29 

maj 2016 representerade han Chelsea FC i deras hittills 

enda deltagande i Lennart Johansson Academy Trophy på 

Skytteholms IP i Solna. 

 

Inför säsongen 2017 lämnade Tom IFK Stocksund och 

flyttade som 14-åring till AIK. Det blev under debutåret 

spel med AIK:s U16- och U17-lag. Han spelade fyra matcher 

i U17 Allsvenskan Norra då AIK slutade på andra plats i 

tabellen. Debuten skedde hemma mot IF Brommapojkarna (2–

1) i den tredje omgången inför 50 åskådare på Skytteholms 

IP den 13 april 2017. Det första målet kom borta mot 

Älvsjö AIK FF (6–1) inför 100 åskådare på Älvsjö IP den 

20 augusti 2017 då han svarade för 3–1-målet i den 30:e 

minuten. 

 

Under 2018 spelade Tom Strannegård 14 matcher i U17 

Allsvenskan Norra. Under 2019 blev det 20 matcher med 

P17-laget i Allsvenskan Norra samt i Ligacupen och han 

svarade för sju mål. Det blev under året även fyra 

matcher med AIK:s P19-lag i slutspelsserien. Debuten för 

P19-laget skedde hemma mot IF Elfsborg (1–3) inför 75 

åskådare på Skytteholms IP den 14 september 2019. Under 

hösten 2019 började Tom även träna tillsammans med A-

laget på träningsanläggningen Karlberg. 

 

Den 20 oktober 2019 satt Tom Strannegård på bänken med A-

laget för första gången då AIK i Allsvenskans 28:e omgång 

mötte Falkenbergs FF (5–1) på Falcon Alkoholfri Arena i 

Falkenberg. 
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Den 9 november 2019 möttes AIK och Enskede IK i den andra 

omgången av Svenska cupen 2019/20 inför 4 039 åskådare på 

Friends Arena i Solna. Tom Strannegård inledde på bänken 

i tröja nummer 32 och det blev tävlingsdebut för honom då 

han under chefstränaren Rikard Norlings ledning ersatte 

Enoch Kofi Adu i den 73:e minuten. Vid ställningen 6–0 

till AIK i den 89:e minuten bröt Heradi Rashidi fram 

centralt och i exakt rätt tiondels sekund passade han ut 

till Tom Strannegård till höger i straffområdet och den 

unge AIK-spelaren visade stor kyla då han enkelt 

placerade in bollen vid den närmaste, högra stolpen och 

därmed fastställde slutresultatet i cupmatchen. 

 

Den 21 november 2019 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med den då 17-årige Tom Strannegård om ett A-

lagskontrakt som sträckte sig till och med den 31 

december 2022. ”Att få skriva på ett A-kontrakt med en av 

Skandinaviens största klubbar känns väldigt roligt och 

jag ser fram emot mina kommande år i AIK. För min del 

gäller det att ha fötterna på jorden och fortsätta att 

jobba hårt för att bidra till klubbens framgång” 

kommenterade Tom det nya kontraktet. 

 

I mitten av januari 2020 åkte Tom Strannegård på en 

överkroppsskada och den uppskattade rehabiliteringstiden 

var cirka sex månader. Under rehabiliteringen missade Tom 

AIK:s spel i gruppspelet av Svenska cupen 2019/2020 då 

man avancerade till kvartsfinal. I mars 2020 stängde 

svensk fotboll ner med anledning av pandemin covid-19 och 

den allsvenska starten sköts upp till den 14 juni 2020. 

Tom Strannegård var tillbaka i spel i den andra omgången 

då AIK tog emot IFK Norrköping FK (1–4) inför tomma 

läktare på Friends Arena. Tom var uttagen i startelvan av 

chefstränaren Rikard Norling, i en match där hemmalaget 

låg under med hela 0–4 efter en dryg halvtimmes spel, men 

ersattes i paus av islänningen Kolbeinn Sigþórsson. Tom 

spelade i AIK:s kommande tio tävlingsmatcher fram till 

och med hemmaderbyt mot Djurgården (0–1) den 26 juli 2020 

som blev Rikard Norlings sista match som chefstränare i 

AIK. 
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Allsvenskan hade spelat elva omgångar och AIK låg på 

tolfte plats med tolv inspelade poäng efter resultatraden 

3V-3O-5F då Rikard Norling fick lämna AIK för andra 

gången. 

 

Den 31 juli 2020 presenterades Bartosz Grzelak som ny 

chefstränare i klubben och Tom var inte uttagen i 18-

mannatruppen till den nye chefstränarens första och andra 

match, borta mot Kalmar FF (0–0) den 2 augusti 2020 och 

hemma mot IF Elfsborg (1–2) den 6 augusti 2020. Den 9 

augusti 2020 var Tom Strannegård tillbaka i matchspel 

igen då han i bortamötet med Mjällby AIF (1–3) ersatte 

Felix Michel i den 79:e matchminuten. 

 

Den 22 augusti 2020 mötte AIK:s P19-lag Hammarby IF FF 

(3–0) inför 48 åskådare på Hammarby IP i Stockholm. Tom 

var uttagen i startelvan i mötet i P19 Allsvenskan Norra, 

men tvingades lämna planen efter en överkroppsskada i den 

38:e matchminuten, då han skulle ta emot sig efter ett 

fall, och ersattes av Gustaf Bruzelius. Tom opererades 

strax därefter och en längre rehab väntade. Den 30 

november 2020 tog AIK emot Kalmar FF (0–1) hemma på 

Friends Arena i den 29.e omgången av Allsvenskan och Tom 

Strannegård var tillbaka i spel då han ersatte Enoch Kofi 

Adu i den 86:e matchminuten. Det blev sammanlagt 13 

tävlingsmatcher, varav nio från start, för honom under 

2020 och han drog på sig ett gult kort. 

 

2021 inleddes för AIK:s del med gruppspelet i Svenska 

cupen 2020(/2021. Tom startade i samtliga tre 

cupmatcherna, men AIK tog sig inte vidare till 

kvartsfinalen. I Allsvenskans sjunde omgång ställdes AIK 

mot Östersunds FK (2–1) inför åtta åskådare på Jämtkraft 

Arena i Östersund den 17 maj 2021. I den tolfte 

matchminuten fick Saku Ylätupa bollen av Henok Goitom på 

högerkanten och spelade in till Nicolás Stefanelli i 

straffområdet och han klackade elegant fram bollen till 

finländaren som fortsatt sin löpning. Ylätupa fick bollen 

till höger i straffområdet och avslutade rappt mot den 

bortre stolpen där målvakten Aly Keita räddade, men 

returen gick rakt ut till Tom Strannegård som enkelt 

kunde stöta in 1–0 i det övergivna målet. 
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Målet gjordes med högerfoten och var Tom Strannegårds 

första i Allsvenskan och andra tävlingsmål totalt. 

 

AIK var med i den allsvenska toppstriden in i slutet, men 

Tom Strannegård avslutade säsongen i Vasalunds IF. 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. AIK fick dock nöja sig 

med det Stora silvret då MFF fick 0–0 mot HBK. Det blev 

under året spel i 18 tävlingsmatcher för Tom Strannegård 

i AIK-tröjan, varav sju från start, och han noterades för 

ett mål, två målgivande passningar och ett gult kort. De 

målgivande passningarna kom till Bojan Radulovic borta 

mot Rågsveds IF (5–0) den 19 augusti 2021 och till Nabil 

Bahoui borta mot Degerfors IF (1–2) den 27 september 

2021. 

 

Debuten för Vasalunds IF skedde borta mot IK Brage (0–3) 

inför 2 469 åskådare på Borlänge Energi Arena den 30 

september 2021. Tom startade matchen i tröja 22 under 

ledning av chefstränaren Roberth Björknesjö innan han 

ersattes av Adam Id Salem i den 74:e matchminuten. Det 

blev sammanlagt åtta matcher, varav fem från start, för 

Tom i Vasalunds IF då de slutade på 15:e plats i 

Superettan och degraderades till Ettan Norra. 

 

AIK inledde tävlingssäsongen 2022 med gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022 och det blev två matcher på 

bänken för Toms del, hemma mot Örgryte IS (2–0) den 19 

februari 2022 och borta mot Eskilsminne IF (4–0) den 27 

februari 2022. I Allsvenskan har det blivit spel i tre 

matcher som inhoppare. Under sommaren 2022 svarade Tom 

Strannegård för mål i två av AIK:s träningsmatcher, mot 

norska Molde IK (1–2) på Aker Stadion i Molde den 11 juni 

2022 och mot Västerås SK FK (1–1) på Spånga IP den 12 

juli 2022. Mot VSK fastställde han slutresultatet med en 

frispark i den 68:e matchminuten då han med vänsterfoten 

lyfte bollen i en perfekt båge över muren och in vid den 

högra stolpen. 
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Det har hittills blivit spel i 35 tävlingsmatcher för Tom 

Strannegård i AIK-tröjan och han har svarat för två mål 

och två målgivande passningar. Hans disciplinära facit är 

två gula kort. 

 

Debuten för det svenska P15-landslaget skedde för Toms 

del den 22 augusti 2017 då Sverige mötte Finland (3–0) 

inför 1 310 åskådare på Midgårdsvallen i Märsta. Tom 

Strannegård inledde på bänken i tröja nummer 16 under 

förbundskapten Christofer Augustssons ledning innan han i 

den 65:e minuten ersatte Teo Grönborg. Det har hittills 

blivit spel i U19- och U17-landskamper för honom. 


