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Femårskontrakt för Victor Andersson 
 

AIK Fotboll är överens med den 18-årige forwarden Victor 

Andersson om ett avtal som sträcker sig till och med den 31 

december 2027. Victor har de två senaste säsongerna spelat 

med AIK:s juniorlag och debuterade för herrlaget i höstas. 

 

- Victor kom till AIK med en tydlig ambition och 

målmedvetenhet om att nå klubbens A-lag. Han har offensiva 

egenskaper som attraherar oss och vi ser fram emot att jobba 

med hans fortsatta utveckling, säger herrlagets sportchef 

Henrik Jurelius. 

 

- Det känns jättebra. Det är en dröm som går i uppfyllelse 

och något som jag, tillsammans med min familj, jobbat hårt 

för sedan jag var liten. Nu är det bara att jobba ännu 

hårdare för att fortsätta att utvecklas och blicka framåt, 

säger Victor Andersson. 

 

För en längre faktapresentation av Victor Andersson, 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 Victor Andersson 

 

18-årige Victor Andersson, född fredagen den 22 oktober 

2004 på Danderyds sjukhus, norr om Stockholm och uppvuxen 

i Åkersberga i Österåkers kommun, började spela fotboll i 

moderklubben IFK Österåker då han var fem år gammal. När 

Victor var åtta år bytte han klubb och började spela med 

IFK Stocksund där en av lagkamraterna var Tom 

Strannegård. I mars 2014 vann IFK Stocksund P12-klassen i 

Karlslundscupen i Örebro efter att ha besegrat Örebro 

Syrianska IF med 4–2 i finalen. Sommaren 2014 spelade 

Victor i Gothia cups P11-klass med IFK Stocksund då man 

vann sin grupp, men föll mot engelska South Central FC 

(7–8 efter straffar) i slutspelet. Han svarade för fem av 

lagets 26 mål i turneringen. 2015 blev Hammarby IF ny 

klubbadress och det blev fyra säsonger med dem. 

 

2019 inleddes i Nacka United FF där han under våren bland 

annat startade en match för klubbens herrlag i Herrar 6 

D, borta mot Saltsjöbadens IF (3–2) inför 25 åskådare på 

Saltsjöbadens IP den 24 maj 2019. Under sommaren blev det 

även P16-fotboll med Vasalunds IF innan han i november 

2019 skrev på för Djurgårdens IF som blev klubbadressen 

inför 2020. Det blev 14 matcher med klubbens P16-lag, men 

även debut med P17-laget i P17 Allsvenskan Norra då Dif 

tog emot Tullinge Triangel Pojkar FK (3–0) inför 33 

åskådare på Kaknäs i Stockholm den 9 augusti 2020. Victor 

svarade även för matchens två sista mål, då han slog till 

i matchminut 85’ och 90’. Sammanlagt blev det två matcher 

med P17-laget och han svarade för tre mål, det tredje 

målet kom borta mot Bele Barkarby FF (1–2). 

 

Inför 2021 skrev Victor på för AIK och började spelade 

med P17-laget där han noterades för 13 mål på 13 spelade 

matcher. Debuten skedde borta mot Gif Sundsvall (3–2) 

inför 71 åskådare på NP3 Arena i Sundsvall den 5 

september 2021. Han spräckte målnollan borta mot IF 

Brommapojkarna (1–3) den 13 oktober 2021 då han gav AIK 

ledningen i den femte matchminuten. Hemma mot Täby FK (5–

0) tre dagar senare slog Victor in två mål. 
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Hemma mot Älvsjö AIK FF (3–0) blev han återigen 

tvåmålsskytt och hemma mot Tullinge Triangel Pojkar FK 

(4–2) gjorde han AIK:s sista mål. I hemmamötet med IK 

Frej Täby FF (3–2) blev Victor stor matchhjälte med sina 

två mål, bland annat matchavgörande 3–2 direkt på 

frispark i den 79:e matchminuten. Han fortsatte sin 

glödheta höst med två mål borta mot IFK Stocksund (8–0) 

den 21 november 2021, två mål hemma mot IFK Lidingö FK 

(4–0) den 27 november 2021 och ett mål hemma mot Västerås 

SK FK (5–1) den 5 december 2021. De 13 gjorda målen gav 

en andraplats i den interna skytteligan efter Hadi Noori 

som svarade för 14 mål. 

 

AIK vann P17 Allsvenskan Norra på 71 inspelade poäng, 

vilket var en poäng mer än Djurgårdens IF FF och IF 

Brommapojkarna. I P17-finalen ställdes Gnaget mot 

Helsingborgs IF inför 1 579 åskådare på Olympiafältet i 

Helsingborg den 19 december 2021. Motståndarna hade 

vunnit P17 Allsvenskan Södra, tre poäng före BK Häcken. 

AIK tog ledningen genom Rasmus Granath i den tredje 

matchminuten och hemmalaget kvitterade tre minuter 

senare. I den 23:e matchminuten gav Alexander Fesshaie 

AIK ledningen på nytt och fyra minuter senare ökade 

Victor Andersson på till 3–1. I den andra halvleken 

svarade Amar Abdirahman Ahmed vilket innebar 5–2 och SM-

guld för AIK. 

 

När AIK:s herrlag den 7 februari 2021 mötte Örebro SK i 

två träningsmatcher efter varandra på Friends Arena så 

startade Victor Andersson den andra matchen (0–1) i tröja 

nummer 30 under ledning av chefstränaren Bartosz Grzelak. 

Victor debuterade även för AIK:s P19-landslag under året, 

hemma mot Degerfors IF (9–1) inför 48 åskådare på 

Skytteholms IP i Solna den 26 november 2021. Debuten blev 

minnesvärd då han redan i den första matchminuten satte 

bollen bakom bortalagets målvakt. Victor svarade även för 

4–1-målet i storsegern där Calvin Kabuye gjorde hela fem 

mål. 

 

Under 2022 har Victor tillhört AIK:s P19-lag och det har 

hittills blivit 21 matcher i P19 Allsvenskan och han har 

svarat för 16 mål i seriespelet. 
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I Ligacupen har han noterats för fem mål på fem spelade 

matcher. Victor har under året även spelat fyra 

träningsmatcher med herrlaget; hemma mot Sandvikens IF 

(2–2) den 22 februari 2022, hemma mot Jönköpings Södra IF 

(2–1) i det allsvenska genrepet den 26 mars 2022, mot 

Örebro SK (3–2) på Spånga IP den 19 juni 2022 och mot 

Västerås SK FK (1–1) på Spånga IP den 12 juli 2022 då han 

ersatte John Guidetti inför den andra halvleken och var 

en av planens bästa spelare. 

 

Tävlingsdebuten för AIK skedde den 4 september 2022 då 

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

hemma på Friends Arena i Solna. Victor inledde på bänken 

i tröja nummer 42 under ledning av den tillförordnade 

chefstränaren Henok Goitom. När matchklockan tickade in i 

den 87:e matchminuten genomförde hemmalaget ett 

trippelbyte och Victor Andersson var en av de inbytta, då 

han ersatte Nicolás Stefanelli. Han var därmed på planen 

då Sebastian Larsson i slutsekunderna fastställde 

slutresultatet från straffpunkten sedan Taha Ayari 

brottats ner. 

 

Victor har under säsongen även suttit på bänken i sex 

tävlingsmatcher. Första gången var på Finnvedsvallen i 

Värnamo den 24 juli 2022 då AIK besegrade IFK Värnamo med 

3–2 och John Guidetti distinkt svarade för sitt första 

tävlingsmål i AIK-tröjan. Övriga matcher då han varit en 

ej använd avbytare på bänken är; hemma mot KF Shkëndija 

(1–1) den 4 augusti 2022, borta mot KF Shkëndija (4–3 es) 

den 11 augusti 2022, borta mot 1.FC Slovácko (0–3) den 18 

augusti 2022, borta mot Hudiksvalls Förenade FF (4–2) den 

31 augusti 2022 och hemma mot BK Häcken (1–2) den 19 

oktober 2022. Han har i tävlingsmatcherna burit fyra 

olika tröjnummer; 17, 35, 38 och 42. 

 

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. 
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Victor startade bägge matcherna mot Racing FC Union och 

blev stor matchhjälte i hemmamatchen då han inför 584 

åskådare svarade för de tre första målen och han var inte 

långt ifrån även ett fjärde mål. 3–0-målet kom efter en 

frispark från vänstersidan, cirka 25 meters avstånd då 

han kraftfullt tryckte till bollen som gick över 

målvakten och in i nät. Målskytten sprang jublande ner 

mot den vänstra hörnflaggan på Skytteholms IP för att 

fira sitt hattrick. 

 

Under 2020 tog förbundskaptenen Christofer Augustsson ut 

34 spelare till Future Team-truppen i P16/04-landslaget 

till två läger på Bosön där Victor Andersson var uttagen 

vid bägge tillfällena. Lägren hölls mellan 14-16 augusti 

och 26-28 oktober. Under försäsongen 2022 tog P04-

landslagets förbundskapten Viktor Eriksson ut 44 spelare 

till ett läger på Bosön mellan 7 och 10 mars och Victor 

Andersson blev inkallad som ersättare för Richie Omorowa. 


