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Amar Abdirahman Ahmed lämnar AIK Fotboll 
 
AIK Fotboll är överens med den franska klubben ES Troyes AC om en omgående 
transfer gällande Amar Abdirahman Ahmed. Det blev sammanlagt 20 
tävlingsmatcher för honom i AIK-tröjan. 
 
– Amar är, som vi alla sett, en exceptionell spelare och han har alla möjligheter att 
bli en av de allra största svenska spelarna i Europa. Jag vill passa på att tacka alla 
inblandade parter som möjliggjort denna affär och vi önskar Amar all lycka till och 
hälsar honom välkommen tillbaka till AIK i framtiden, säger AIK Fotbolls VD Manuel 
Lindberg. 
 
– Jag vill först och främst tacka Amar som, trots hård uppvaktning i en ung ålder, valt 
att vara tålmodig i sin utveckling i jakten på sin dröm om att gå via AIK:s A-lag innan 
han nu förverkligar den stora drömmen om att spela i en topp-fem-liga. Jag önskar 
honom ett stort lycka till och påminna honom att en mot fyra alltid kommer vara goda 
odds för att lyckas. Slutligen vill jag tacka alla spelare, ledare och tränare som har 
varit en del i hans utveckling, från U till A, säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 
 
– Jag med familj vill tacka alla som har varit involverade i min resa i AIK och vi önskar 
er all lycka under säsongen och att vi går för SM-guld i år, säger Amar Abdirahman 
Ahmed. 
 
AIK Fotboll AB har infört en klassificering av spelartransfers baserad på 
nettoresultatet vid varje transfer enligt nedanstående skala: 
 
Klass         Från (kSEK) Till (kSEK) 
I                        0          2 500 
II                2 500          5 000 
III               5 000        10 000 
IV               10 000       20 000 
V                20 000       40 000 
VI               40 000       70 000 
 
Transfern av Amar Abdirahman Ahmed till ES Troyes AC hamnar i klass V. Beloppen 
i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas 
definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för 
agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare. 
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För en längre faktapresentation av Amar Abdirahman Ahmed, se det bifogade 
materialet i detta pressmeddelande. 
 
Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022, kl 15:25 (CET). 
 
 
 
 
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 Amar Abdirahman Ahmed 
 
Amar Abdirahman Ahmed, född torsdagen den 19 februari 2004 på Karolinska 
sjukhuset i Solna, växte upp i Tensta och Rinkeby och började som knatte spela 
fotboll på allvar i moderklubben IF Brommapojkarna. I tioårsåldern bytte han till 
AIK Fotboll och som nybliven tonåring flyttade han med familjen till Vällingby. 
Efter bytet till AIK från BP började Amar att spela i klubbens ungdomsakademi. 
Som 14-åring började han spela med U16-laget och debuten skedde i U16 
nationell, grupp 6 då AIK ställdes mot IK Sirius FK (9–0) inför ca 50 åskådare 
på Lötens IP i Uppsala den 22 april 2018. Amar spelade i tröja nummer 15 och 
A-lagets Yasin Ayari spelade även i matchen. 
 
Det blev sammanlagt nio matcher och sex mål för honom under året. Det första 
målet kom i bortamötet med Gefle IF FF (13–1) inför ca 50 åskådare på 
Gavlevallen i Gävle den 3 juni 2018 då Amar i tröja nummer 16 slog in 10–1-
målet i den 79:e matchminuten. Elva minuter senare hade han svarat för 
ytterligare tre mål i storsegern. De övriga två målen gjorde han i hemmamötena 
med Forssa BK (5–0) den 24 juni 2018 och IK Brage (5–0) den 4 augusti 2018. 
 
2018 vann AIK Gothia Cups klass SEF Trophy med Amar Abdirahman Ahmed i 
laget efter att man vunnit samtliga matcher i turneringen och matchlike var 2 x 
30 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 i solskenet av det vitklädda AIK-laget med 2–0 (1–0) efter mål av Linus 
Mattsson och Amar Abdirahman Ahmed. 
 
Även 2019 blev det spel med P16-laget då han spelade 20 matcher i seriespelet 
och svarade för hela 15 mål. 
 
Det blev även åtta matcher och sex mål i Ligacupen då AIK slutade trea i SM-
slutspelet i Prioritet Serneke Arena i Göteborg, efter att förlorat semifinalen mot 
BK Häcken (1–2), men besegrat IFK Stocksund (6–2) i matchen om tredje pris 
den 24 mars 2019. I Gothia cups klass SEF Trophy blev det ingen repris på 
slutsegern 2018 utan AIK åkte ur slutspelet i åttondelsfinalen mot IFK 
Norrköping  (3–4) på Mjörnvallen i Alingsås den 18 juli 2019 där en reducering 
av Amar i den andra halvleken inte räckte till avancemang. 2020 spelade Amar 
åtta matcher med AIK:s P17-lag i P17 Allsvenskan Norra och svarade för två 
mål, men även tre matcher med P16-laget där det också blev två mål. 
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2021 debuterade Amar för P19-laget då man i den fjärde omgången av P19 
Allsvenskan Norra den 24 juni 2021 tog emot Örebro SK (4–4) hemma på 
Skytteholms IP inför ca 50 åskådare. Amar inledde på bänken i tröja nummer 
23 under ledning av tränaren Daniel Wiklund och kom senare in i matchen. Vid 
ställningen 3–2 till AIK tilldömdes hemmalaget en straffspark av do Maren 
Daniel Tekeste och Amar Abdirahman Ahmed klev fram till straffpunkten och 
slog in 4–2 i den 49:e matchminuten, men bortalaget kom igen och fick med 
sig en poäng hem till Närke. A-lagets Lucas Forsberg spelade även i matchen. 
Det blev spel i tio matcher och han svarade för två mål, förutom debutmålet så 
målade Amar även i 6–2-segern hemma mot IFK Lidingö FK den 4 juli 2021 då 
han satte 1–0 i den 16:e matchminuten. 
 
Sedan försäsongen 2021 tränade Amar även med herrlaget, inledningsvis på 
Skytteholms IP och senare på Karlbergs träningsanläggning. Under året har 
Amar även spelat två träningsmatcher av U21-karaktär där både A-lagsspelare i 
behov av speltid och P19-spelare varit uttagna, mot Östersunds FK (0–1) i 
Norrtälje den 28 juni 2021 och mot Jönköpings Södra IF (1–3) i Norrköping den 
7 oktober 2021. Den 27 juli 2021 spelade han en internmatch med herrlaget 
mot AIK:s P19-lag på Karlbergs graplins. Herrlaget bestod av de spelarna som 
inte startade den allsvenska bortamatchen mot Örebro SK (1–1) dagen innan.  
Matchen spelades 2 x 30 minuter och i den 53:e matchminuten fastställde Amar 
Abdirahman Ahmed från vänsterkanten slutresultatet till 6–0 efter att han blivit 
frispelad av Henok Goitom. 
 
Den 7 november 2021 var Amar för första gången uttagen till herrlagets 
matchtrupp inför den allsvenska hemmamatchen mot Östersunds FK (3–0) i den 
27:e omgången. Amar inledde på bänken i tröja nummer 46 under ledning av 
chefstränaren Bartosz Grzelak och i den 82:a matchminuten ersatte han 
argentinaren Nicolás Stefanelli inför 15 515 åskådare på Friends Arena i Solna. 
Debutanten visade under sina minuter på planen upp en härlig offensiv och han 
fick publiken att njuta av aktionerna från sin vänsterkant. Han noterades även 
för två avslut, ett täckt och ett utanför målramen. 
”Det var magiskt. Jag trodde inte att jag skulle komma in faktiskt, klockan 
tickade. Jag fick komma in på kanten där jag ville spela och gjorde min gubbe, 
det var en härlig känsla”, sa han till media i Mixed zone efter slutsignalen på 
Nationalarenan. 
 
Den 19 december 2021 vann AIK SM-guld för P17 då man i finalen besegrade 
Helsingborgs IF (5–2) inför 1 579 åskådare på Olympiafältet i Helsingborg. 
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Amar Abdirahman Ahmed startade finalen i tröja nummer 9 och spelade hela 
matchen. I den 67:e matchminuten svarade han för det viktiga 4–2-målet och 
med två minuter kvar av ordinarie tid fastställde han slutresultatet och säkrade 
AIK:s vinst. Amar spelade tre matcher med P17-laget under året. 
 
Den 26 juni 2022 ställdes AIK mot Degerfors IF (1–1) på Stora Valla i Degerfors 
och Amar Abdirahman Ahmed svarade för ett riktigt drömmål i solskenet. Efter 
43 minuters spel slog Yasin Ayari en kort passning till Amar Abdirahman Ahmed 
som tog sig in i straffområdet och bjöd på stor show. Mittbacken Gustav Granath 
vändes bort tre gånger inom loppet av tre sekunder. Amar sicksackade sig fram 
och avslutade med ett kraftfullt skott med vänsterfoten och 1-1 var ett faktum. 
Under 2022 spelade Amar nio matcher i Allsvenskan, sex matcher i Uefa Europa 
Conference League samt fyra matcher i Svenska cupen. 
Det blev sammanlagt 20 tävlingsmatcher för Amar Abdirahman Ahmed i AIK-
tröjan och han svarade för ett mål. 
 
Under hösten 2021 blev det även debut i det svenska P17-landslaget för Amar 
Abdirahman Ahmed då man spelade en 4–nationsturnering i Medelpad. Den 4 
september 2021 ställdes Sverige mot Belgien (4–5 efter straffar) inför 600 
åskådare, vilket var fullsatt på Thulevallen i Matfors. Amar startade matchen i 
tröja nummer 14 under ledning av förbundskaptenen Viktor Eriksson, innan han 
byttes ut i den 84:e matchminuten i matchen som slutade 0–0, men där 
gästerna vann efter straffsparkar. Det har sammanlagt blivit spel i tre 
landskamper för honom, varav två från start. 


