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Abdihakin Ali ansluter till AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med Vasalunds IF och den 20-årige 

mittfältaren Abdihakin Ali om ett avtal som sträcker sig till 

och med den 31 december 2026. Spelaren ansluter till Karlberg 

då försäsongen startar upp i januari 2023. 

 

– Det känns bra att få tillbaka Abdihakin i verksamheten på 

Karlberg igen. Vi har bra koll på honom sedan tidigare efter 

alla år i klubben och han svarade under 2022 för en bra 

säsong som startspelare i Ettan Norra. Vi ser en stor 

potential och att han kan ta ytterligare steg i vår miljö 

kommande år, säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Det känns riktigt bra att vara tillbaka i AIK och jag har 

väntat på det här, säger Abdihakin Ali. 

 

För en längre faktapresentation av Abdihakin Ali, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. Nya bilder på 

Abdihakin Ali finns hos AIK Fotbolls samarbetspartner 

Bildbyrån. 

 

 

 

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 Abdihakin Ali 

20-årige Abdihakin Ali, född tisdagen den 22 januari 2002 

på Karolinska sjukhuset i Solna och uppvuxen i 

Stockholmsförorten Rinkeby, började som sexåring att 

spela fotboll i moderklubben Vasalunds Stockholm IF 

Rinkeby. Han spelade ungdomsfotboll där i fyra år innan 

han som tioåring anlände till AIK där han började i 

ungdomslagen och gick vidare till juniorlagen. 

 

Sommaren 2017 var Abdihakin Ali med i det AIK-lag som 

spelade i Gothia cups P15-klass. AIK spelade i grupp 6 

tillsammans med Mjällby AIF (2–0), Ängelholms FF (5–1), 

Örebro SK (3–1) samt Varbergs BoIS FC (3–1) och vann 

gruppen efter fyra vinster. I kvartsfinalen besegrades BK 

Häcken (4–3) på GPA i Grimbo och i semifinalen vann AIK 

mot IFK Göteborg med 3–1 på Bravida Arena på Hisingen. 

Den 22 juli 2017 ställdes AIK mot Hammarby IF FF i 

finalen på SKF Arena på Heden i Göteborg och de 

grönvitrandiga vann med 3–0. I AIK-laget spelade även Tom 

Strannegård (ett mål), Josafat Mendes och Robin Tihi. 

 

2019 var Abdihakin Ali med i det AIK-lag som spelade i 

P17-klassens Gothia Puma Trophy. AIK spelade i grupp 3 

tillsammans med IF Elfsborg (1–1), franska ACBB Paris (3–

1) och Right to Dream från Ghana (0–5) och det blev en 

tredjeplats i gruppen vilket gav spel i B-slutspelet. 

Efter att besegrat amerikanska CCL Soccer Club med 1–0 i 

kvartsfinalen ställdes AIK i semifinalen mot IK Sirius FK 

på Valhalla IP i Göteborg den 19 juli 2019 och Uppsala-

laget vann med 1–0 efter mål av Jesper Sandberg i den 

andra halvleken. I AIK-laget spelade även Tom 

Strannegård, Erik Ring (ett mål), Yasin Ayari, Josafat 

Mendes, Rasmus Bonde, Calvin Kabuye (ett mål) och Robin 

Tihi. 

 

Den 27 juli 2019 debuterade Abdihakin Ali för AIK:s P17-

lag i P17 Allsvenskan slutspelsserie då man tog emot IF 

Brommapojkarna (1–3) inför hundra åskådare hemma på 

Skytteholms IP. I den andra omgången föll AIK återigen 

med 1–3, denna gång borta mot BK Häcken på Bravida Arena 

och Abdihakin Ali svarade för AIK:s mål från 

straffpunkten i den 41:a matchminuten då han kvitterade 

till 1–1.  
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I den efterföljande omgången slutade matchen återigen 3–

1, men denna gång till AIK då man hemmabesegrade IFK 

Göteborg och Abdihakin Ali sköt in matchens första mål i 

den tionde matchminuten. Det blev sammanlagt fem matcher 

och två mål då AIK slutade på sjätte plats i tabellen. 

Han adderade även spel i fyra matcher i Ligacupen med 

P19-laget under februari-mars 2019. Abdihakin Ali missade 

på grund av en skada slutet av säsongen 2019. 

 

Den 25 januari 2020 tog AIK:s herrlag emot Västerås SK FK 

(1–1) inför 3 803 åskådare på Skytteholms IP och Gnaget 

bytte samtliga startande utespelare efter den första 

halvleken och Abdihakin Ali var en av spelarna som 

spelade hela den andra halvleken. Han blev även inbytt i 

ytterligare en träningsmatch under försäsongen, borta mot 

Akropolis IF (0–3) på Grimsta IP den 19 februari 2010 och 

Abdihakin Ali bar tröja nummer 26 i båda matcherna. Han 

satt även på bänken i bortamötet med Gif Sundsvall (0–1) 

i Nordichallen i Sundsvall den 31 januari 2020. 

 

Debuten för AIK:s P19-lag skedde i den av pandemin 

uppskjutna premiären av P19 Allsvenskan Norra den 14 juni 

2020 då AIK mötte IK Frej Täby (4–4) på Vikingavallen i 

Täby och Abdihakin Ali var uttagen i startelvan med tröja 

nummer 17. Några av lagkamraterna i matchen var Erik 

Ring, Yasin Ayari, Josafat Mendes, Rasmus Bonde, Calvin 

Kabuye, Eric Kahl och Adam Ben Lamin. Det blev sammanlagt 

sju matcher för honom i Allsvenskan Norra och han svarade 

för ett mål. Målet kom i den andra omgången då AIK tog 

emot IFK Norrköping FK (5–0) inför 30 åskådare på 

Skytteholms IP den 18 juni 2020 och Abdi fastställde 

slutresultatet i den 85:e matchminuten. Den 4 december 

2020 meddelade SvFF:s Tävlingskommitté att de matcher som 

återstod i bland annat P19-allsvenskan ställdes in och 

ingen SM-vinnare korades i P19-allsvenskan för säsongen 

2020. Abdihakin Ali spelade även fyra matcher i Ligacupen 

med P19-laget under 2020. 

 

2021 slutade AIK på fjärde plats i Allsvenskan Norra. 

Abdihakin Ali spelade 22 matcher och svarade för sex mål, 

varav två från straffpunkten. 
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Hans första mål för säsongen kom borta mot Vasalunds IF 

(3–2) den 14 augusti 2021 då han i den 29:e matchminuten 

slog in 2–0-målet bakom hemmalagets målvakt Alex Hellgren 

Villegas. I den 56:e matchminuten drog han på sig sitt 

andra gula kort för dagen av domaren Philip Grimhall och 

fick lämna planen och gå till omklädningsrummet. De 

övriga målen gjorde han från straffpunkten hemma mot FC 

Djursholm (5–0), två mål, varav ett från straffpunkten, 

borta mot Ängby IF (4–2), hemma mot Degerfors IF (9–1), i 

en match där Calvin Kabuye svarade för fem mål, och borta 

mot Täby FK (6–1) där han även missade en straffspark. 

 

När transferfönstret stängde i augusti 2021 meddelade AIK 

Fotboll att klubben ingått föreningssamarbeten på 

herrsidan tillsammans med klubbarna Vasalunds IF, 

Sollentuna FK och Sandvikens IF. Till Vasalunds IF 

lånades Abdihakin Ali ut under resten av säsongen, men 

det blev inget matchspel för honom. Däremot blev det spel 

från start i tröja nummer 47 i en träningsmatch med 

herrlaget då man den 7 oktober 2021 mötte Jönköpings 

Södra IF (1–3) på Bollspelaren i Norrköping. 

 

Den 13 februari 2022 meddelade Vasalunds IF att man 

skrivit ett treårskontrakt med Abdihakin Ali från AIK 

efter att han tränat med klubben på Skytteholms IP under 

hösten 2021. Tävlingsdebuten för den nya klubben skedde i 

premiären av Ettan Norra då man mötte Umeå FC (0–4) inför 

564 åskådare på Umeå Energi Arena SOL i Västerbotten den 

3 april 2022. Abdihakin Ali inledde på bänken i tröja 

nummer 20 under ledning av chefstränaren Akis Vavalis. 

Vid ställningen 3–0 till UFC i den 57:e matchminuten 

byttes Abdi in då han ersatte lagkaptenen Elias Durmaz. 

Han hade i matchtruppen sällskap av de utlånade AIK-

spelarna Calvin Kabuye och Rasmus Bonde. 

 

Första gången som Abdi var uttagen i startelvan var i den 

fjärde omgången då man mötte Sandvikens IF (1–1) inför 

568 åskådare på Jernvallen i Sandviken den 23 april 2022. 

Inför den sjätte omgången fick Akis Vavalis lämna klubben 

efter resultatraden 1V-3O-1F och ny manager blev Babar 

Rehman. 
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Det första målet i seniorsammanhang kom hemma mot Motala 

AIK FK (4–2) på Skytteholms IP den 31 juli 2022 då 

hemmalaget vände ett 0–2-underläge i paus till seger. I 

den 58:e matchminuten kvitterade Abdihakin Ali till 2–2, 

fyra minuter efter Adam Id Salems reduceringsmål. Den 4 

september 2022 sköt Abdihakin Ali in segermålet i den 

74:e matchminuten då Vasalunds IF besegrade Örebro 

Syrianska IF (2–1) inför 420 åskådare på Mellringe IP i 

Örebro, Närke. En vecka senare kvitterade han till 1–1 i 

den 57:e matchminuten då Vasalunds IF tog emot Umeå FC 

(2–1) inför 329 åskådare på Skytteholms IP. Matchhjälte 

blev Rasmus Bonde då han skickade in segermålet med tre 

minuter kvar av ordinarie tid. Under 2022 vände Vasalunds 

IF i hela sex seriematcher ett underläge till seger. 

 

Vasalunds IF var länge med i toppstriden i Ettan Norra, 

men slutade till slut trea i tabellen efter Gefle IF FF 

som tog en plats i Superettan och Sandvikens IF som tog 

kvalplatsen. I den 29:e omgången hade man ett jätteläge 

att gå upp på samma poäng som tvåan Sandvikens IF, men 

Vasalunds IF noterade då årets största förlust i och med 

1–5 hemma mot 14-placerade Täby FK vilket ändade 

möjligheten till kvalspel för Solna-klubben. Det blev 

sammanlagt 25 matcher för Abdihakin Ali i Ettan Norra, 

varav 17 från start, och han noterades för tre mål och 

sju gula kort. Han startade även två matcher för 

Vasalunds IF i Svenska cupen 2022/2023, borta mot 

Karlbergs BK (4–2, efter förlängning) och hemma mot 

Örebro SK (0–1). 

 

Samma dag som Abdihakin Ali föddes spelade AIK:s 

ishockeylag i Elitserien borta mot Södertälje SK (1–2) 

inför 4 953 åskådare i Scaniarinken i Södertälje efter 

att bortalagets reduceringsmål gjorts av den tjeckiske 

forwarden Filip Turek. I AIK:s bås stod nye tränaren 

Tommy Sandlin, som fyra dagar tidigare ersatt finländaren 

Kari Jalonen. AIK slutade på elfte plats i Elitserien 

efter 50 spelade omgångar och fick avsluta säsongen i 

Kvalserien för att försöka behålla sin plats i landets 

högsta serie, men en 0–6-förlust borta mot Leksands IF i 

den åttonde omgången av tio skickade AIK neråt i 

seriesystemet. 


