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Nicolás Stefanelli lämnar AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med den nordamerikanska klubben Inter 

Miami CF om en transfer av forwarden Nicolás Stefanelli. 

Stefanelli debuterade 2017 för AIK och det blev sammanlagt 

114 tävlingsmatcher, 40 mål och ett SM-guld för honom under 

åren i klubben. 

 

– Kära AIK:are. Att spela inför 50 000 personer som vrålar 

”Argentina, Argentina” och att få så mycket kärlek, på och 

utanför planen, är saker jag aldrig kunde föreställa mig att 

jag skulle få uppleva under min karriär. Idag måste jag ta 

avsked. Det har varit väldigt svårt att ta detta beslut, men 

jag vet att framtiden kommer att förena oss igen. Tack till 

var och en av er för all kärlek till såväl mig som min 

familj, det har varit fyra vackra och fantastiska år som jag 

aldrig kommer glömma. Minnen jag kommer bära med mig varhelst 

jag reser. Huvudet högt, ryggen rak, vi är AIK, säger Nicolás 

Stefanelli. 

 

– Nico är inte bara en fantastisk fotbollsspelare, utan också 

en fantastisk människa. När den här chansen dök upp för Nico, 

och då han vill ta möjligheten att testa lyckan, så var det 

självklart för oss att finna en lösning som var bra för alla 

parter. Nico symboliserar AIK på många sätt och kärleken till 

klubben är ömsesidig. Vi hoppas kunna hälsa honom tillbaka 

till AIK i någon form i framtiden, säger Manuel Lindberg, 

VD/klubbdirektör och tf sportchef. 

 

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 
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Transfern av Nicolás Stefanelli till Inter Miami CF hamnar i 

klass III. 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. 

 

För en längre faktapresentation av Nicolás Stefanelli, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

 

 

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 Nicolás Stefanelli 

28-årige Nicolás Marcelo Stefanelli, född tisdagen den 22 

november 1994 på Clínica del Niño på Avenida Lamadrid i 

Quilmes, strax utanför Buenos Aires i Argentina, spelade 

fotboll hemma i Argentina under sina första år. Under 

2017, sista året på hemmaplan, spelade han med Defensa y 

Justicia i Primera División, högstadivisionen i 

Argentina. Stefanelli hade tillhört klubben under flera 

år och under 2014 och 2015 var han även utlånad till Club 

Villa Dálmine, som spelar i Campana utanför Buenos Aires, 

och det blev sammanlagt 28 matcher och fem mål för dem i 

Primera B Metropolitana, Primera B Nacional och Copa 

Argentina innan han återvände till Defensa y Justicia. 

Debuten för Club Villa Dálmine skedde den 2 september 

2014 då man tog emot CA Atlanta (1–0) på Estadio El 

Coliseo de Mitre y Puccini i Campana. Nicolás inledde på 

bänken under ledning av den argentinske managern Sergio 

Rondina, men byttes in i den 75:e matchminuten då han 

ersatte Gabriel Sanabria. 

 

Debuten för honom i högstaligan Primera División skedde 

den 7 februari 2016, hemma mot CA Unión de Santa Fe (2–2) 

på Estadio Norberto Tomaghello i Florencio Varela. 

Stefanelli startade matchen som forward I tröja nummer 15 

under ledning av managern Ariel Holan och spelade hela 

matchen. I den 20:e matchminuten gav han, framspelad av 

Fabián Bordagaray, hemmalaget ledningen. Säsongen 

2016/2017 i argentinska Primera División slutade den 27 

juni 2017 och Defensa y Justicia slutade på tionde plats 

i tabellen, 14 poäng efter seriesegrarna Boca Juniors och 

kvalificerade sig därmed för 2018 Copa Sudamericana. 

Nicolás Stefanelli spelade 19 av 30 matcher, varav elva 

från start, under säsongen och svarade för sju mål. 

Sammanlagt spelade han 34 matcher, varav 21 från start, 

för Defensa y Justicia i Primera División och svarade för 

elva mål. Nicolás Stefanelli spelade även tre matcher i 

Copa Argentina för klubben. Hans sista match i Defensa y 

Justicia-tröjan spelade han den 28 juni 2017 då man hemma 

på Estadio Norberto Tomaghello mötte de regerande 

mästarna Associação Chapecoense de Futebol i den andra 

omgångens första match av 2017 Copa Sudamericana.  
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Stefanelli inledde på bänken, men byttes in i den 58:e 

matchminuten och svarade för matchens enda mål i den 94:e 

matchminuten. Den 30 juni 2017 meddelade AIK Fotboll att 

man var överens med den då 22-årige Stefanelli och den 

argentinska klubben Club Social y Deportivo Defensa y 

Justicia om en transfer för spelaren och kontraktet 

mellan parterna gällde till och med den 31 december 2020. 

Han flög omgående till Stockholm och presenterades för 

AIK-publiken på Friends Arena i Solna den 6 juli 2017 då 

AIK tog emot KÍ Klaksvik (5–0) från Färöarna i kvalet 

till gruppspelet i Uefa Europa League 2017/2018. 

Hemmapubliken hyllade honom med ramsan ”Argentina, 

Argentina, Argentina” som första gången sjöngs på Råsunda 

fotbollstadion i Solna då den argentinske duon Mauro Iván 

Óbolo och Lucas Valdemarín debuterade för AIK i det 

allsvenska mötet med Trelleborgs FF (2–0) den 3 juli 

2007. 

 

Debuten för AIK skedde hemma mot IFK Norrköping FK (1–0) 

inför 16 273 åskådare på Friends Arena den 16 juli 2017 

då han i tröja nummer 22 spelade hela den allsvenska 

matchen under chefstränaren Rikard Norlings ledning. Det 

första målet gjorde han borta mot IK Sirius FK (4–1) 

inför 6 748 åskådare på Studenternas IP i Uppsala den 6 

augusti 2017 då han framspelad av Kristoffer Olsson 

svarade för 2–0-målet i den 16:e matchminuten. Det blev 

under hans första säsong i AIK spel i 19 tävlingsmatcher, 

varav 16 från start, och han svarade för tio mål och två 

målgivande passningar. I hemmamötet med Halmstads BK (4–

1) den 17 september 2017 svarade Nicolás Stefanelli för 

två mål och två veckor senare, den 1 oktober 2017, hemma 

mot IF Elfsborg (5–2) noterades han för sitt första 

hattrick i AIK-tröjan. Nio av målen kom i Allsvenskan och 

det räckte till en delad sjätteplats i seriens 

skytteliga. 

 

Under den andra säsongen i AIK blev det spel i 25 

tävlingsmatcher, varav elva från start, för honom och han 

svarade för sju mål och tre målgivande passningar. Det 

var framför allt fyra matcher som stack ut under året.  
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Den första var det allsvenska bortamötet med Örebro SK 

(1–1) inför 8 012 åskådare på Behrn Arena i Örebro den 18 

april 2018 då AIK:s nummer 22 inledde på bänken, men 

ersatte skadade Tarik Elyounoussi i slutsekunderna av den 

första halvleken. I den andra halvleken drog argentinaren 

på sig två gula kort (54’ och 92’) och noterades för sitt 

första röda kort i AIK-tröjan. Den 2 maj 2018 tog AIK 

emot IK Sirius FK (3–2) inför 6 139 åskådare på 

Studenternas IP i Uppsala, Nicolás Stefanelli ersatte 

Henok Goitom inför den andra halvleken och svarade för 2–

2 i den 65:e matchminuten och det avgörande 3–2-målet i 

den 81:a matchminuten. 

 

Den 19 juli 2018 tog AIK emot irländska Shamrock Rovers 

FC (1–1) hemma på Friends Arena inför 8 115 åskådare och 

bortalaget hade 1–0 efter 90 spelade minuter vilket 

innebar förlängning då AIK vunnit det första mötet med 

samma siffror. Nicolás Stefanelli inledde på bänken, men 

ersatte Rasmus Lindkvist i den 83:e matchminuten och blev 

matchvinnare i förlängningens fjärde minut då han sköt in 

målet som tog AIK vidare i kvalspelet av Uefa Europa 

League 2018/2019. I den 15:e omgången av Allsvenskan 

ställdes AIK mot IF Brommapojkarna (5–1) inför 12 781 

åskådare på Friends Arena den 22 juli 2018 och Stefanelli 

svarade för andra gången i AIK för ett hattrick i 

storsegern. Matchen var även Sebastian Larssons 

debutmatch i AIK-tröjan. 

 

Mellan den 13 augusti 2017 och den 1 september 2018 

radade AIK under chefstränaren Rikard Norlings ledning 

upp 32 allsvenska matcher i rad utan förlust efter 

resultatraden 21V-11O-0F och Nicolás Stefanelli spelade i 

24 av matcherna, varav 14 från start. Han satt även kvar 

på bänken i sju av matcherna. Sviten bidrog till att AIK 

under hösten 2018 var i guldläge. När AIK i den 30:e och 

sista omgången av Allsvenskan säkrade sitt tolfte SM-guld 

genom tiderna efter att ha besegrat Kalmar FF (1–0) inför 

11 991 åskådare på Guldfågeln Arena i Kalmar den 11 

november 2018 startade Nicolás Stefanelli som forward 

tillsammans med Henok Goitom i en 3-5-2-formation. I den 

85:e matchminuten lämnade han planen då han ersattes av 

Joel Ekstrand. 
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Nicolás Stefanelli blev den tredje argentinaren att vinna 

ett SM-guld med AIK efter att forwarden Mauro Iván Óbolo 

och mittfältaren Jorge Ortíz gjort det 2009 då Gnaget 

också säkrade SM-guldet i den 30:e och sista omgången, 

borta mot IFK Göteborg (2–1) inför 17 233 åskådare på 

Gamla Ullevi i Göteborg den 1 november 2009. 

 

Den 18 januari 2019 kom AIK Fotboll överens med 

Anorthosis Famagusta FC från staden Famagusta på Cypern 

om att klubben lånade Nicolás Stefanelli under 

vårsäsongen 2019. Debuten för den nya klubben vid 

Medelhavet skedde i den 18:e omgången av Cyta 

Championship 2018/2019 då man ställdes mot AEK Larnaca FC 

(0–3) på AEK Arena – Georgios Karapatakis den 27 januari 

2019. Nicolás Stefanelli startade matchen i tröja nummer 

94 under ledning av den nederländske managern Jurgen 

Streppel och byttes ut i den 67:e matchminuten, vid 

ställningen 1–0 till hemmalaget. Fyra omgångar senare 

målade han för första gången då Anorthosis Famagusta FC 

mötte Ermis FC (3–2) på Dimotiko Stadio Aradippou den 23 

februari 2019. Bortalaget låg under med bara några 

minuter kvar, men i den 83:e matchminuten kvitterade 

Stefanelli från straffpunkten och exakt tio minuter 

senare avgjorde man genom Nika Kacharava från Georgien.  

 

Argentinarens andra och sista mål kom hemma på Stadio 

Antonis Papadopoulos i Larnaca mot Ermis FC då man 

återigen vann med 3–2 den 15 april 2019 och målet i den 

36:e matchminuten betydde 1–1. Det blev sammanlagt tolv 

matcher från start för Nicolás Stefanelli då Anorthosis 

Famagusta FC slutade sjua i grundserien och sedan vann 

kvalserien. 

 

Nicolás återkom till AIK Fotboll under sommaren, men det 

blev inget spel. Den 1 augusti 2019 kom AIK Fotboll 

överens med den chilenska klubben Club Deportivo Unión La 

Calera om ett utlåningsavtal för Nicolás Stefanelli och 

avtalet innehöll även en köpoption. Lånet gällde fram 

till och med den 10 december 2019. Debuten skedde den 3 

augusti 2019 då man mötte Club Unión Española (1–1) på 

Estadio Santa Laura-Universidad SEK i Santiago de Chile i 

den nationella högstaligan Campeonato AFP PlanVital 2019. 
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Stefanelli inledde på bänken i tröja nummer 29 och 

ersatte Sebastián Leyton i den 60:e matchminuten då den 

argentinske managern Francisco Meneghin gav order om 

byte. Det blev spel i tio matcher, varav åtta från start, 

för honom då CD Unión La Calera slutade på fjärde plats i 

ligan och han svarade för två mål. Båda målen kom från 

straffpunkten, borta mot CD O’Higgins (1–3) den 30 

september 2019 och borta mot CD Huachipato (2–1) den 5 

oktober 2019. Nicolás startade även två matcher i Copa 

Chile. 

 

Den 23 januari 2020 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med Club Deportivo Unión La Calera om en 

permanent och omgående transfer av Nicolás Stefanelli. 

Det blev sammanlagt 44 tävlingsmatcher, varav 27 från 

start, för honom i AIK-tröjan och han svarade för 17 mål 

och fem målgivande passningar. Under den andra säsongen i 

Chile spelade Nicolás Stefanelli 30 seriematcher, varav 

18 från start, då hans CD Unión La Calera slutade på 

andra plats i tabellen, åtta poäng efter CD Universidad 

Católica. Det blev nio mål för honom under året, varav 

sju från straffpunkten, däribland ett avgörande 1–0-mål i 

den 94:e matchminuten hemma mot CFP Universidad de Chile 

den 18 november 2020. Han spelade även sex matcher, varav 

fyra från start, i 2020 Copa CONMEBOL Sudamericana. 

 

Den 26 februari 2021 meddelade AIK Fotboll att klubben 

var överens med Club Deportivo Unión La Calera och 

Nicolás Stefanelli om en permanent och omgående transfer. 

Avtalet mellan parterna gällde till och med den 31 

december 2023. AIK inledde 2021 med gruppspelet i Svenska 

cupen 2020/2021 och Nicolás Stefanellis comeback i AIK-

tröjan skedde den 7 mars 2021 när AIK mötte Hammarby (2–

3) på Tele2 Arena i den avgörande gruppspelsmatchen. Nico 

inledde på bänken i tröja nummer 9 under ledning av 

chefstränaren Bartosz Grzelak och ersatte Nabil Bahoui i 

den 62:a matchminuten. Den fortsatta pandemin gjorde att 

Allsvenskan endast kunde ta in maximalt åtta åskådare 

under de inledande åtta omgångarna, men efter EM-

uppehållet tilläts betydligt fler åskådare på plats. AIK 

låg på tredje plats i tabellen inför EM-uppehållet efter 

att man noterat resultatraden 4V-2O-2F. 
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Nicolás Stefanelli hade svarat för tre mål, ledningsmålet 

hemma mot Hammarby (2–0) den 25 april 2021 och båda målen 

hemma mot Mjällby AIF (2–2) den 22 maj 2022. Nicolás 

Stefanelli startade de första 18 matcherna i Allsvenskan, 

men vilade i cupmatchen mot Rågsveds IF (5–0) den 19 

augusti 2021 då man kvalificerade sig för gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022.  

 

När AIK ställdes mot Hammarby (0–1) på Tele2 Arena var 

Stefanelli avstängd efter att han dragit på sig ett rött 

kort i hemmaderbyt mot Djurgården (1–0) inför 42 539 

åskådare på Friends Arena två veckor tidigare. Med 

anledning av en utvisning på Djurgårdens Rasmus Schüller 

i den elfte matchminten och avbrotten på grund av 

pyroteknik lade domaren till fem stopptidsminuter och de 

skulle bli dramatiska. Då en stopptidsminut passerats 

spelade Bilal Hussein ut bollen till Zack Elbouzedi som 

tog sig in i straffområdet från högerkanten, vände bort 

Elliot Käck och slog ett inlägg som Jacob Widell 

Zetterström inte fick bort bättre än att bollen hamnade 

hos Nicolás Stefanelli. Argentinaren slog till med 

högerfoten från knappt tolv meter och bollen for som en 

projektil in vid den vänstra stolpen innan han jublande 

vände upp i planen och drog av sig matchtröjan. AIK-

spelarna höll om den lycklige målskytten, men 

rättskiparen kom lunkande mot AIK-klungan och gav Nicolás 

Stefanelli ett gult kort, hans andra, och det var 

färdigspelat för honom. Det mäktiga målvrålet förbyttes 

på ett par sekunder nästan till ett chocktillstånd. 

Känslan måste ha varit minst lika märklig för bortalaget 

och dess supportrar som trots ett precis insläppt 

baklängesmål helt plötsligt bjöds in i matchen igen. 

 

AIK var med i kampen om SM-guldet ända in i 

slutsekunderna av den 30:e och sista omgången av 

Allsvenskan, men man fick till slut nöja sig med det 

Stora silvret. AIK vände 0–2 till 4–2 hemma mot IK Sirius 

FK inför 27 731 åskådare på Friends Arena i serieepilogen 

och Nicolás Stefanelli svarade för två av målen. AIK 

behövde dock ha hjälp av Halmstads BK i deras bortamöte 

med Malmö FF, men matchen på Eleda stadion i Malmö 

slutade 0–0. 
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AIK slutade därmed på andra plats med samma antal 

inspelade poäng (59) som de svenska mästarna, men med 

åtta plusmåls sämre målskillnad. Det blev spel i 30 

tävlingsmatcher för honom, varav 28 från start, och han 

svarade för tolv mål och två målgivande passningar under 

året. Förutom de nämnda målen under vårsäsongen så målade 

Nicolás hemma mot Halmstads BK (1–0) den 2 augusti 2021, 

borta mot Djurgården (4–1) den 8 augusti 2021, hemma mot 

Djurgården (1–0) den 3 oktober 2021, hemma mot IFK 

Norrköping FK (1–0) den 24 oktober 2021, hemma mot 

Östersunds FK (3–0) den 7 november 2021 och två mål 

vardera i årets sista bortamatch mot IF Elfsborg (4–2) 

den 29 november 2021 samt årets sista hemmamatch mot IK 

Sirius FK (4–2) den 4 december 2021. Han noterades för 

målgivande passningar då han i hemmamötet med Malmö FF 

(1–1) den 13 maj 2021 slog in bollen som Lasse Nielsen 

styrde in i eget mål och i bortaderbyt med Djurgården (4–

1) den 8 augusti 2021 då han spelade fram Henok Goitom 

till 1–0-målet inför endast hemmasupportrar. 

 

Nicolás Stefanelli startade alla tre matcherna då AIK 

vann sin grupp i Svenska cupen 2021/2022. Gnaget inledde 

med 2–0 hemma mot Örgryte IS den 19 februari 2022 och 4–0 

borta mot Eskilsminne IF den 27 februari 2022, men 1–1 

hemma mot Örebro SK i den sista gruppspelsmatchen den 7 

mars 2022 innebar att AIK inte fick hemmaplansfördel i 

kvartsfinalen. Malmö FF blev AIK:s motståndare på Malmö 

IP den 14 mars 2022 och Nicolás startade matchen, men 

byttes ut efter ordinarie tid. 

 

Matchen gick till förlängning efter att AIK tappat en 1–

0-ledning i den andra halvleken, men kvitterat till 2–2 

vilket gav 30 minuters extra speltid efter två mål av 

Nabil Bahoui. Malmö FF vann till slut med 3–2 efter två 

avgörande domslut gällande elvameterssparkar båda gått 

emot bortalaget. En utebliven straffspark för AIK då Amar 

Abdirahman Ahmed fälldes i friläge och en billig 

straffspark för hemmalaget efter en möjlig hands i en 

rörig situation i den första förlängningskvarten avgjorde 

och AIK:s cupresa var över. 
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AIK inledde den 2 april 2022 Allsvenskan på ett soligt 

Bravida Arena i det vita bortastället och åkte på en 

rejäl smäll mot BK Häcken. Hemmalaget hade 2–0 efter 14 

minuters spel och vann till slut med 4–2 efter ett 

hattrick av Alexander Jeremejeff. Men laget kom igen och 

noterade några tunga vinster på hemmaplan under våren i 

form av 1–0 mot IFK Norrköping, 1–0 mot Djurgården, 1–0 

mot IFK Göteborg och 2–0 mot Malmö FF. AIK gick till 

sommaruppehållet som tabelltvåa efter en stark vår. 

Spelet började dock hacka rejält för AIK efter omstarten 

av Allsvenskan och svaga resultatet i serien följdes av 

ett rent kämpande för att ta sig vidare både från den 

andra och den tredje kvalomgången i Uefa Europa 

Conference League 2022/2023. I ”bortamötet” med ukrainska 

FC Vorskla på Tele2 Arena i Stockholm den 21 juli 2022 

föll AIK med 2–3, men hemmamötet veckan därpå gav 

avancemang efter förlängning och stor dramatik. 

 

Den 11 augusti 2022 ställdes AIK mot KF Shkëndija på 

National Arena Todor Proeski i Skopje i returmötet mellan 

lagen i den tredje kvalomgången i Uefa Europa Conference 

League 2022/2023. Det första mötet på Friends Arena en 

vecka tidigare hade slutat 1–1 efter att gästerna tagit 

ledningen innan matchklockan tickat 30 sekunder, men John 

Guidetti kvitterade i den 17:e matchminuten efter ett 

riktigt klassmål då han nickade in Sebastian Larssons 

inlägg. Returen i Nordmakedonien stod efter 90 minuters 

spel också 1–1 efter Yasin Ayaris kvittering i den andra 

halvleken och resultatet stod sig även över förlängningen 

trots en press från hemmalaget. 

 

Det oavgjorda resultatet innebar att det var dags för 

Gnagets första match genom tiderna i Uefa-spelet där AIK 

skulle kliva fram för ett straffavgörande. Sedan debuten 

i Mässcupen 1965 hade AIK tidigare aldrig tidigare tagit 

en match till förlängning, närmast var man borta mot SC 

Braga den 3 augusti 2017 då det återstod cirka tio 

sekunder av förlängningen när det portugisiska hemmalaget 

avgjorde med ett 2–1-mål. Sebastian Larsson klev fram för 

att slå den första straffsparken mot KF Shkëndija och 

tryckte till bollen hårt. 
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Avslutet gick förbi målvakten Ferat Ramani, som bytts in 

inför straffavgörandet, men slog i ribban och studsade in 

på planen igen. En mardrömsstart för AIK som dock 

avancerade i turneringen tack vare mål av Bilal Hussein, 

Nicolás Stefanelli samt Axel Björnström och en räddning 

av Kristoffer Nordfeldt. 

 

AIK svarade för en riktigt svag insats i bortamatchen med 

tjeckiska 1.FC Slovácko den 18 augusti 2022 när lagen 

möttes på Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty i 

Uherské Hradiště. Matchen var Nicolás Stefanellis 

hundrade tävlingsmatch för klubben och Gnaget föll med 

hela 0–3 efter två sena mål och var i och med det 

resultatet nästan utslagna i play-off redan innan returen 

på hemmaplan. AIK Fotbolls styrelse beslutade under ett 

extrainsatt styrelsemöte på eftermiddagen den 19 augusti 

2022 att Bartosz Grzelak efter 80 tävlingsmatcher som 

chefstränare i AIK inte längre skulle leda herrlaget. 

Henok Goitom blev tillförordnad chefstränare under resten 

av säsongen. 

 

Två dagar senare var det dags för spel i Allsvenskan igen 

då IFK Norrköping FK väntade på PlatinumCars Arena i 

Norrköping. 12 765 åskådare på plats såg AIK flyga fram 

till en 3–0-ledning i den första halvleken efter vackra 

mål av Yasin Ayari, Nicolás Stefanelli och Nabil Bahoui. 

AIK bjöd på årets överlägset bästa spel, men en onödig 

utvisning på Vincent Thill i slutet av den första 

halvleken stoppade bortalagets skönspel. I den andra 

halvleken fick AIK fokusera på försvarsspel och två sena 

mål i slutminuterna höll på att ställa till det då AIK 

fick avsluta matchen med endast nio spelare på planen 

efter Collins Sichenjes skada, men med sekunder kvar av 

stopptiden gjorde Erick Otieno 4–2 i öppet mål. 

 

Glysisvallen i Hudiksvall var spelplatsen för AIK i den 

andra omgången av Svenska cupen 2022/2023 och Hudiksvalls 

Förenade FF (4–2) stod för motståndet där 1 371 åskådare 

hade samlats den 31 augusti 2022. AIK var pressade i 

matchen och ställningen var 1–1 då Sebastian Larsson, 

Nicolás Stefanelli och debutanten Taha Ayari byttes in i 

den 57:e matchminuten. 
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Två minuter senare kopplade Gnaget greppet om 

avancemanget då Nicolás Stefanelli slog in en retur bakom 

inhopparen Sebastian Jonsson i hemmamålet. När AIK den 16 

oktober 2022 ställdes mot Djurgården (2–1) inför 26 702 

åskådare på Tele2 Arena slog Nicolás Stefanelli in 2–0-

målet efter en timmes spel och passningen kom från John 

Guidetti. Det var fjärde tvillingderbyt i rad som 

Stefanelli gjorde mål i, en historisk händelse som aldrig 

tidigare noterats av någon spelare i respektive klubb. 

Målet betydde även att AIK efter tio års spel på Tele2 

Arena ännu stoltserar med en nolla i förlustkolumnen 

efter resultatraden 7V-3O-0F i dessa bortaderbyn. AIK 

slutade på femte plats i Allsvenskan, 14 poäng efter 

seriesegrarna BK Häcken som tog sitt första SM-guld. 

 

Det blev 40 tävlingsmatcher, varav 38 från start, för 

Nicolás Stefanelli under året och han svarade för elva 

mål och sex målgivande passningar. Målen gjorde han hemma 

mot Djurgården (1–0) den 24 april 2022, borta mot IF 

Elfsborg (2–2) den 10 juli 2022, borta mot FC Vorskla (2–

3) den 21 juli 2022, borta mot IFK Värnamo (3–2) den 24 

juli 2022, borta mot IFK Norrköping FK (4–2) den 21 

augusti 2022, hemma mot Hammarby (2–2) den 28 augusti 

2022, borta mot Hudiksvalls Förenade FF (4–2) den 31 

augusti 2022, två mål hemma mot Gif Sundsvall (4–0) den 4 

september 2022, borta mot Djurgården (2–1) den 16 oktober 

2022 och borta mot Mjällby AIF (2–1) den 30 oktober 2022. 

De målgivande passningarna slog han till Nabil Bahoui 

borta mot Eskilsminne IF (4–0) den 27 februari 2022, till 

Sebastian Larsson hemma mot Örebro SK (1–1) den 7 mars 

2022, till Nabil Bahoui borta mot Hammarby (3–3) den 15 

maj 2022, till Benjamin Mbunga Kimpioka borta mot IF 

Elfsborg (2–2) den 10 juli 2022, till Nabil Bahoui hemma 

mot Gif Sundsvall (4–0) den 4 september 2022 och till 

Yasin Ayari borta mot Mjällby AIF (2–1) den 30 oktober 

2022. 

 

Det blev sammanlagt 114 tävlingsmatcher för Nicolás 

Stefanelli i AIK-tröjan, varav 93 från start, och han 

noterades för 40 mål och 13 målgivande passningar i dessa 

matcher. Hans disciplinära facit blev sju gula kort och 

två röda kort. 
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Det blev två hattrick för honom i AIK-tröjan, hemma mot 

IF Elfsborg (5–2) den 1 oktober 2017 och hemma mot IF 

Brommapojkarna (5–1) den 22 juli 2018. Nicolás Stefanelli 

spelade sammanlagt tio allsvenska Stockholms-derbyn mot 

Djurgården, Hammarby samt IF Brommapojkarna och upplevde 

aldrig en förlust då han fick speltid. Han noterade 6V-

4O-0F i dessa derbyn och svarade för nio mål och två 

målgivande passningar. Han gjorde poäng i samtliga av 

sina åtta sista spelade Stockholms-derbyn. Noterbart är 

att han under guldåret 2018 satt som ej använd avbytare i 

samtliga fyra derbyna mot Djurgården och Hammarby samt i 

bortaderbyt mot BP. 

 

Hans nya klubb Inter Miami CF bildades den 29 januari 

2018 och spelar sedan 2020 i Major League Soccer. 

Hemmamatcherna spelas på DRV PNK Stadium i Fort 

Lauderdale, Florida. Nicolás Stefanelli blir den tolfte 

spelaren genom tiderna i MLS som även representerat AIK i 

tävlingsspel. De övriga är Robin Jansson (Orlando City SC 

2019-), Robert Taylor (Inter Miami CF 2022-), Ebenezer 

Ofori (New York City FC 2018-2019), Johan Blomberg 

(Colorado Rapids 2018-2019), Henok Goitom (San Jose 

Earthquakes 2016), Kennedy Igboananike (Chicago Fire FC 

2015-2016, D.C. United 2016), Pa-Modou Kah (Portland 

Timbers 2013-2014, Vancouver Whitecaps FC 2015-2016), 

Stefan Ishizaki (LA Galaxy 2014-2015), Khari Stephenson 

(Kansas City Wizards 2004-2005, San Jose Earthquakes 

2010-2012, Real Salt Lake 2013, San Jose Earthquakes 

2014-2015), Anders Limpar (Colorado Rapids 1999-2000) och 

Jan Eriksson (Tampa Bay Mutiny 1998-1999). 


