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AIK Fotboll värvar Abdussalam Magashy 
 

AIK Fotboll är överens med den 24-årige mittfältaren 

Abdussalam Magashy från Nigeria om ett avtal som gäller till 

och med den 31 december 2026. Magashy spelade senast i IFK 

Värnamo och han ansluter till AIK på fri transfer då 

försäsongen inleds. 

 

– Jag är väldigt glad över att Magashy valt AIK som nästa 

steg på sin resa. Hans egenskaper tillsammans med sitt driv 

att utvecklas kommer passa väl in i AIK, säger Manuel 

Lindberg, VD/Klubbdirektör och tf sportchef. 

 

– I feel so happy to be part of this great club with the best 

supporters in Sweden. It’s a dream for me to play in a big 

club like AIK and I can’t wait to start next season, säger 

Abdussalam Magashy. 

 

För en längre faktapresentation av Abdussalam Magashy, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. Nya bilder på 

Abdussalam Magashy finns hos AIK Fotbolls samarbetspartner 

Bildbyrån. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Manuel Lindberg, VD/Klubbdirektör och tf sportchef (herr) 

Mobil: 070 – 843 18 91 

E-post: manuel.lindberg@aikfotboll.se 
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Fakta Abdussalam Magashy 

24-årige Abdussalam Magashy föddes måndagen den 6 april 

1998 på Murtala Muhammad Specialists Hospital i Kano i 

norra Nigeria. Kano har drygt fyra miljoner invånare och 

är landets näst största stad efter Lagos. Han spelade 

gatufotboll och som 14-åring började han i akademin hos 

moderklubben FC Hearts i hemstaden och spelade även i A-

laget tills han var 19 år. Den 13-19 augusti 2017 spelade 

han med FC Hearts i Gothia Cups systerturnering i Kina 

som gick av stapeln på Shenyang Gothia Football Park, 

efter invigning på Shenyang Olympic Stadium, och den 

nigerianska klubben vann P15-klassen. 

 

Under våren 2018 blev Abdussalam Magashy klar för Växjö 

United FC som spelade i Division 3 Sydöstra Götaland med 

ryske Alexander Gitselov som chefstränare. 

Tävlingsdebuten skedde i den andra omgången då man tog 

emot Hörvikens IF (0–0) inför 74 åskådare på Araby Park 

Arena i Växjö den 21 april 2018 och han var uttagen i 

startelvan med tröja nummer 8. Den 5 maj 2018 spelades 

den fjärde omgången och Växjö United FC ställdes mot IFK 

Karlshamn (3–1) på Vägga IP i Karlshamn och Abdussalam 

Magashy noterades för sitt första mål då han fastställde 

slutresultatet i den 82:a matchminuten. I den 

efterföljande omgången, hemma mot Hovmantorp GoIF (3–3) 

inför 333 åskådare svarade Magashy för sitt andra mål i 

Växjö-tröjan. 

 

Den 19 maj 2018 möttes Karlskrona UF och Växjö United FC 

på Karlskrona IP och i slutminuterna drog Abdussalam 

Magashy två gula kort från domaren Toni Lazarevski och 

fick lämna planen, men bortalaget höll undan till en 5–4-

seger. Det blev sammanlagt elva matcher för Abdussalam 

Magashy i seriespelet för Växjö United FC och han svarade 

för två mål. Han spelade även i den första omgången av 

Svenska cupen 2018/2019 då man på hemmaplan tog emot 

Dalstorps IF (5–1) på Visma Arena i Växjö den 12 juni 

2018 och Abdussalam Magashy fastställde slutresultatet i 

den sista ordinarie minuten. Den 9 augusti 2018 blev 

klart med en övergång för honom och lagkamraten Hassan 

Lawrence till Kristianstad FC två nivåer upp i Division 1 

Södra då de skrev på kontrakt för resten av säsongen. 



 

 

 

Pressmeddelande  2022-11-23 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2023 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i Elitettan 

och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida 

spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM 

Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK 

Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

Den 17 augusti 2018 blev Abdussalam Magashys 

arbetstillstånd klart och dagen efter var det dags för 

debut då hans nya lag mötte Oskarshamns AIK (1–4) inför 

391 åskådare på Arena Oskarshamn och Abdussalam Magashy 

spelade hela matchen i tröja nummer 15 under ledning av 

chefstränaren Besnik Llazani. I bortamötet med Husqvarna 

FF (3–3) på Vapenvallen i Huskvarna den 16 september 2018 

fick han syna sitt andra röda kort under året då han drog 

på sig ett andra gult kort i den 89:e matchminuten, men 

på stopptid kunde lagkamraten Armin Aganovic rädda en 

poäng för bortalaget i och med sitt 3–3-mål. Bortalaget 

fick även Dragos Farcas Lohan och chefstränaren Besnik 

Llazani utvisade av domaren Tess Olofsson. Efter att 

varit avstängd hemma mot IK Oddevold (1–2) gjorde han 

comeback borta mot Torns IF (1–0) inför 247 åskådare på 

Tornvallen, Stångby i Lund den 29 september 2018, och han 

svarade för segermålet i den 58:e matchminuten. 

 

Hemma mot Tvååkers IF (4–3) den 6 oktober 2018 fick 

Abdussalam Magashy ett direkt rött kort i den 45:e 

matchminuten, men Kristianstad FC lyckades ändå vinna. 

Det röda kortet innebar att han var avstängd borta mot 

Ängelholms FF (2–0) den 15 oktober 2018. Kristianstad FC 

slutade på tolfte plats i tabellen och var ett av fyra 

lag som spelade in 33 poäng och man klarade sig på 

målskillnad från negativt kval. Ett nickmål av mittbacken 

Paulo Ippolito hemma mot Åtvidabergs FF (1–0) i den 87:e 

matchminuten i den sista omgången inför 635 åskådare på 

Kristianstads Fotbollsarena räddade laget kvar i serien, 

och istället åkte Grebbestads IF ut och FK Karlskrona 

fick kvala. Det blev åtta matcher från start och ett mål 

för honom under den första säsongen i Kristianstad FC. 

 

Den 8 januari 2019 meddelade Kristianstad FC att man var 

överens med Abdussalam Magashy om en 

kontraktsförlängning. Inledningen av Division 1 Södra 

blev minst sagt tung för Kristianstad FC och sex raka 

förluster noterades vilket fick till följd att 

chefstränaren Besnik Llazani ersattes av akademichefen 

Joacim Velander. Kristianstad FC fick under hösten lämna 

serien då man slutade på 15:e plats i tabellen, fem poäng 

och målskillnad efter Oskarshamns AIK på kvalplats. 
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Det blev 29 spelade matcher, varav 28 från start, för 

Abdussalam Magashy under året och han svarade för sex 

mål. Målen kom borta mot IK Oddevold (3–2) den 30 maj 

2019 då han svarade för bortalagets två första mål, hemma 

mot Utsiktens BK (2–1) den 8 juni 2019 i den 90:e 

matchminuten, borta mot Åtvidabergs FF (2–1) den 29 juni 

2019, hemma mot Assyriska Turabdin IK (2–1) den 8 

september 2019 och borta mot Lunds BK (1–3) den 14 

september 2019. 

 

Under vintern 2019/2020 skrev Abdussalam Magashy på ett 

tvåårskontrakt med IFK Värnamo. Våren 2020 blev inte som 

andra vårar då pandemin covid-19 lamslog fotbollen och 

sköt upp allt spel i drygt tre månader. Ettan Södra 

startade utan publik den 14 juni 2020 och IFK Värnamo tog 

emot Motala AIF FK (1–0) hemma på Finnvedsvallen i 

Värnamo och Abdussalam Magashy var uttagen i startelvan 

av chefstränaren Jonas Thern och spelade på mittfältet i 

tröja nummer 21 i en 4-3-3-uppställning. IFK Värnamo 

inledde serien med tre hållna nollor och i den tredje 

omgången, hemma mot Lindome GIF (2–0) den 21 juni 2020 

sköt Abdussalam Magashy in sitt första mål då han 

fastställde slutresultatet tio minuter in i den andra 

halvleken. 

 

IFK Värnamo svarade för en stark säsong och vann serien, 

fyra poäng före Landskrona BoIS, efter resultatraden 20V-

3O-7F och avancerade därmed till Superettan. Abdussalam 

Magashy startade 28 matcher under 2020 och svarade för 

sex mål. De övriga målen gjorde han hemma mot Eskilsminne 

IF (3–0) den 11 juli 2020, borta mot FC Linköping City 

(4–0) den 17 augusti 2020, hemma mot Skövde AIK (3–1) den 

19 september 2020, hemma mot FC Trollhättan (2–0) den 27 

september 2020 och hemma mot FC Linköping City (2–1) den 

7 oktober 2020. 

 

Då chefstränaren Jonas Thern saknade godkänd licens för 

att leda laget i Superettan så tog klubben in Robin 

Asterhed i tränarstaben. Abdussalam Magashy första match 

i Superettan kom i seriepremiären den 10 april 2021, 

borta mot Landskrona BoIS (0–2) på Landskrona IP. 
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IFK Värnamo svarade för en riktigt stark säsong och vann 

för andra året i rad sin serie efter resultatraden 18V-

5O-7F, denna gång sex poäng före tvåan Gif Sundsvall och 

båda lagen tog därmed en plats i Allsvenskan. Abdussalam 

Magashy spelade 24 matcher i Superettan, varav 20 från 

start, och svarade för tre mål. Målen gjorde han borta 

mot Falkenbergs FF (3–0) den 1 maj 2021, borta mot 

Helsingborgs IF (3–2) den 22 juli 2021 och hemma mot 

Athletic FC Eskilstuna (1–1) den 7 augusti 2021 då han 

kvitterade i den sjätte stopptidsminuten. Han adderade 

även två målgivande passningar. Den 3 december 2021 

meddelade IFK Värnamo att man var överens med Abdussalam 

Magashy om ett kontrakt för 2022. ”Vi är förstås oerhört 

nöjda över att Magashy väljer fortsatt spel i IFK 

Värnamo, han har varit en stor bidragande faktor till 

våra framgångar”, kommenterade sportchefen Enes 

Ahmetovic. 

 

Inför IFK Värnamos första säsong i Allsvenskan tog 

klubben in Kim Hellberg som chefstränare med Jonas Thern 

kvar i tränarstaben. Säsongen inleddes med gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022 och IFK Värnamo kom tvåa i grupp 

1 bakom Malmö FF och före Gais och Ängelholms FF. 

Abdussalam Magashy spelade alla tre cupmatcherna, varav 

två från start. IFK Värnamos historiska premiärmatch i 

Allsvenskan spelades på Gamla Ullevi i Göteborg den 3 

april 2022 och Abdussalam Magashy var uttagen på 

mittfältet i startelvan i en 4-3-3-uppställning. IFK 

Göteborg tog ledningen genom den före detta AIK-spelaren 

Simon Thern inför ögonen på sin far på bortalagets bänk.  

 

I den 62:a matchminuten tystade Abdussalam Magashy 

merparten av de 16 794 åskådarna på arenan då han 

framspelad från högerkanten av Netinho nickade hårt i 

ribban innan han själv dunkade in returen bakom målvakten 

Warner Hahn och IFK Värnamos första allsvenska mål genom 

tiderna var ett faktum. Målet räckte dock inte till poäng 

för det rödklädda bortalaget då Marcus Berg strax 

därefter slog in 2–1-målet som gav segern till Blåvitt. 
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När IFK Värnamo tog emot AIK (2–3) inför 5 070 åskådare 

på Finnvedsvallen den 24 juli 2022 spelade Abdussalam 

Magashy fram Marcus Antonsson till 1–1-målet i den andra 

halvleken. Det blev 30 matcher för honom i Allsvenskan, 

varav 26 från start, då nykomlingarna slutade på tionde 

plats i tabellen med resultatraden 9V-10O-11F. Han 

svarade för fyra mål och tre målgivande passningar från 

sin mittfältsposition. De tre målen efter premiärmålet 

gjorde han borta mot Helsingborgs IF (4–1) den 21 maj 

2022, borta mot BK Häcken (1–4) den 27 augusti 2022 och 

borta mot IK Sirius FK (3–2) den 10 september 2022. De 

fyra målen räckte till andraplatsen i den interna 

skytteligan efter Marcus Antonssons 20 fullträffar.  

 

Abdussalam Magashy startade även cupmatchen borta mot 

Gais (1–3 efter förlängning) på Gamla Ullevi den 30 

augusti 2022 då IFK Värnamo något överraskande slogs ur 

turneringen sedan hemmalaget med en straffspark i den 

femte stopptidsminuten tagit matchen till förlängning. 

Efter säsongen stod det klart att Abdussalam Magashy inte 

skulle stanna en fjärde säsong i klubben och det blev 

sammanlagt 86 tävlingsmatcher för honom i IFK Värnamos 

tröja. 

 

Den 23 november 2022 presenterades han som AIK-spelare 

efter att ha skrivit på ett fyraårskontrakt och han 

ansluter till försäsongsträningen på Kalberg i januari 

2023. Abdussalam Magashy blir därmed den sjätte spelaren 

genom tiderna från Nigeria som representerar AIK efter 

Samuel Ayorinde (2002-03), Kennedy Igboananike (2013-14), 

Dickson Etuhu (2015-16), John Chibuike (2016) och Chinedu 

Obasi (2016, 2017 och 2019). En vecka efter att 

Abdussalam Magashy föddes, måndagen den 13 april 1998, 

inledde AIK spelet i Allsvenskan då man under nye 

chefstränaren Stuart Baxters ledning tog emot Trelleborgs 

FF (1–1) inför 5 870 åskådare på Råsunda fotbollstadion i 

Solna. AIK tog ledningen efter Anders Limpars volley i 

nättaket i den 18:e matchminuten, men gästerna kvitterade 

i den andra halvleken. Sju månader senare säkrade AIK SM-

guldet på samma arena då man inför 18 017 åskådare 

besegrade Örgryte IS (1–0) efter Alexander Östlunds 

segermål i den 49:e matchminuten. 
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SM-guldet var AIK:s tionde genom tiderna och Gnaget 

noterade den något anmärkningsvärda målskillnaden 25–15 

efter 26 spelade omgångar. AIK vann SM-guldet trots att 

man gjorde minst antal mål av samtliga lag i Allsvenskan. 


