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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. 

Taha Ayari till A-truppen 
 

AIK Fotboll är överens med den 17-årige mittfältaren Taha 

Ayari om ett kontrakt som sträcker sig till den 31 december 

2025. Taha debuterade i tävlingssammanhang för herrlaget 

under hösten 2022. 

 

– Taha har redan gjort tävlingsdebut i seniorsammanhang för 

AIK och bevisat att potentialen är stor för framtiden. Jag är 

stolt och glad att få möjligheten att jobba vidare med Taha 

på Karlberg och följa hans fortsatta utveckling, säger 

herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Detta är en dröm som jag haft sedan jag var liten. Det är 

ett delmål som jag har haft och det känns skönt att få komma 

igång på ”riktigt”, speciellt när man är uppvuxen i Solna och 

spelat i AIK sedan barnsben vilket gör det extra stort, säger 

Taha Ayari. 

 

För en längre faktapresentation av Taha Ayari, 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 Taha Ayari 

 

17-årige Taha Ayari, född tisdagen den 10 maj 2005 på 

Karolinska sjukhuset i Solna, började som femåring att 

spela fotboll med knatteskolan i moderklubben Råsunda IS. 

Som sjuåring bytte Taha till AIK och gick via akademin 

vidare till juniorlagen. 2020 spelade Taha 15 matcher med 

AIK:s P19-lag i Nationell Grupp 5, Nationell A3 och i 

Ligacupen och svarade för tolv mål. 2020 blev ett 

märkligt år med pandemin covid-19 och seriespelet sköts 

upp. Den 14 juni 2020 drog svensk fotboll igång igen 

efter tre månaders uppehåll med anledning av pandemin. 

Han debuterade under året även för klubbens P17-lag då 

AIK i P17 Allsvenskan Norra ställdes mot IFK Stocksund 

(1–2) inför 20 åskådare på Skytteholms IP i Solna den 8 

augusti 2020. 

 

2021 spelade Taha Ayari nio matcher med P16-laget och 

svarade för sju mål, men den mesta tiden under säsongen 

spelade han med P17-laget då AIK slutade på första plats 

i P17 Allsvenskan Norra. Det blev 17 seriematcher och sex 

mål. Debutmålet kom hemma mot Östersunds FK (8–1) den 16 

juni 2021 då han gjorde 4–0 i den 34:e matchminuten. De 

övriga målen gjorde Taha hemma mot Bele Barkarby FF (6–

1), borta mot IK Frej Täby FF (7–1), hemma mot Älvsjö AIK 

FF (3–0), hemma mot Tullinge Triangel Pojkar FK (4–2) och 

hemma mot IFK Lidingö FK (4–0). Den 7 oktober 2021 gjorde 

Taha Ayari debut för AIK:s herrlag i en träningsmatch i 

Norrköping mot Jönköpings Södra IF (1–3). 

 

Under försäsongen 2022 spelade han i träningsmatchen 

borta mot IFK Norrköping FK (0–1) den 18 mars 2022. Under 

våren 2022 var Taha inbjuden av den holländska klubben 

Feyenoord för att besöka dem och bekanta sig med 

verksamheten. Han tillbringade merparten av året med P19-

laget. Debuten för dem skedde borta mot Halmstads BK (1–

3) i den andra omgången den 9 april 2022. Det första 

målet för P19 gjorde han i hemmamötet med Halmstads BK 

(7–3) inför 80 åskådare på Skytteholms IP i Solna den 30 

juli 2022 då han svarade för 4–2-målet i den 57:e 

matchminuten. 
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Det har hittills blivit spel i 16 matcher i P19 

Allsvenskan och Taha har svarat för tre mål. Förutom 

debutmålet mot HBK har Taha målat borta mot IFK 

Norrköping FK (4–1) och hemma mot BK Häcken (4–2). Han 

spelade en match med P19-laget i Ligacupen och det blev 

även sju matcher med P17-laget i P17 Allsvenskan Norra 

samt i Ligacupen och han svarade för fem mål. 

 

Debuten för AIK:s herrlag skedde i den andra omgången av 

Svenska cupen 2022/2023 då Gnaget ställdes mot 

Hudiksvalls Förenade FF (4–2) inför 1 371 åskådare på 

Glysisvallen i Hudiksvall den 31 augusti 2022. Taha 

inledde på bänken i tröja nummer 35 under ledning av den 

tillförordnade chefstränaren Henok Goitom och ersatte 

Nabil Bahoui vid ställningen 1–1 i den 57:e matchminuten. 

Den allsvenska debuten skedde fyra dagar senare då AIK 

tog emot Gif Sundsvall (4–0) inför 19 170 åskådare på 

Friends Arena i Solna då han i den 87:e matchminuten 

ersatte sin bror Yasin Ayari. På stopptid spelade 

inhopparen Axel Björnström fram bollen till Taha Ayari 

till vänster i straffområdet och han brottades ner av 

Forrest Lasso. 

 

Domaren Granit Maqedonci signalerade för straffspark och 

mittbacken fick även syna det gula kortet. Sebastian 

Larsson klev fram till straffpunkten och satte bollen i 

det högra hörnet medan målvakten gick till det andra 

hörnet och det var 4–0 till AIK. Det blev även ett inhopp 

i den allsvenska bortamatchen mot Varbergs BoIS FC (0–2) 

den 11 september 2022. Taha har även suttit på bänken i 

fyra tävlingsmatcher under 2022; borta mot 1.FC Slovácko 

(0–3), hemma mot Hammarby (2–2), borta mot IK Sirius FK 

(1–1) och hemma mot Helsingborgs IF (2–0). 

 

AIK:s juniorlag spelade under hösten 2022 i den första 

omgången av Uefa Youth League 2022/2023 och man besegrade 

Racing FC Union från Luxemburg med sammanlagt 8–2 efter 

5–0 hemma och 3–2 borta och Gnaget ställs mot BSC Young 

Boys i den andra omgången. Taha startade bägge matcherna 

mot Racing FC Union. 
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Debuten för det svenska landslaget skedde den 7 augusti 

2021 då P16-landslaget mötte Danmark (0–1) på Hvidovre 

Stadion utanför Köpenhamn. Taha inledde på bänken i tröja 

nummer 7 under ledning av förbundskaptenen Roger Franzén 

och ersatte Danilo Glusica i den 63:e matchminuten. Det 

första landslagsmålet kom på Kungsängens IP mot Schweiz 

(1–1) den 3 september 2021 då han gav Sverige ledningen i 

den 26:e matchminuten. Taha har även gjort landslagsmål 

mot Litauen (8–0) i EM-kvalet den 23 september 2021 och 

mot Estland (5–2) i Marbella den 26 februari 2022. Det 

har hittills blivit 14 U17-landskamper och en U19-

landskamp. 

 

Tahas äldre bror Yasin skrev den 22 oktober 2021 på ett 

A-lagskontrakt och har hittills spelat 40 tävlingsmatcher 

för AIK och svarat för fyra mål samt fem målgivande 

passningar. Dagen efter Tahas födelse spelade AIK mot IF 

Brommapojkarna i Superettan på Stadion i Stockholm och 

vann med 2–1 inför 5 491 åskådare efter mål av Dennis 

Östlundh och Kristian Haynes. 


