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Ingen fortsättning för Nabil Bahoui 
 

Det senaste avtalet mellan AIK Fotboll och Nabil Bahoui löpte 

ut den 31 december 2022 och det blir ingen fortsättning 

tillsammans för parterna. Nabil Bahoui debuterade 2013 för 

AIK och det blev sammanlagt 181 tävlingsmatcher och 67 mål 

för honom i AIK-tröjan. 

 

– Vi vill tacka Nabil för tiden i AIK. Han har under lång tid 

bidragit med mängder av poäng i den svartgula tröjan och vi 

önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger Manuel 

Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef. 

 

För en längre faktapresentation av Nabil Bahoui, 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 Nabil Bahoui 

 

31-årige Nabil Bahoui, född tisdagen den 5 februari 1991 

på Karolinska sjukhuset i Solna och uppvuxen i 

Västertorp, inledde sitt fotbollsspelande i moderklubben 

Mälarhöjdens IK innan han gick över till IF 

Brommapojkarna vars A-trupp han tillhörde från 2008. 2012 

blev ett genombrottsår för Nabil i BP då han på 28 

starter svarade för 21 poäng (15 mål och sex målgivande 

passningar) i Superettan i det IF Brommapojkarna som 

kvalificerade sig för Allsvenskan. Merparten av matcherna 

spelade han till vänster på mittfältet och de 21 poängen 

gav honom en tredjeplats i Superettans totala poängliga. 

Under 2012 hade han även flest avslut (91) i hela 

Superettan och svarade också för ett hattrick borta mot 

Trelleborgs FF (4–0) den 2 oktober 2012. Den 8 november 

2012 lämnade han BP efter att kontraktet löpt ut och han 

skrev på för AIK efter att parterna tecknat ett kontrakt 

som löpte över tre och ett halvt år. 

 

Tävlingsdebuten för AIK skedde hemma mot Halmstads BK (1–

2) i gruppspelet av Svenska cupen 2012/2013 inför 3 753 

åskådare på Skytteholms IP i Solna den 3 mars 2013 då han 

spelade som vänstermittfältare hela matchen i tröja 

nummer 14 under ledning av chefstränaren Andreas Alm. I 

resten av gruppspelet och det kommande allsvenska spelet 

bar han tröja nummer 11. Det första målet i AIK-tröjan 

kom den 1 april 2013 (Annandag påsk) då han i den 

allsvenska premiären borta mot IF Elfsborg (2–2) inför 15 

861 åskådare på Borås Arena svarade för 1–0-målet i det 

soliga vädret efter att ha stött in Henok Goitoms 

stolpretur i mål i den 53:e matchminuten. Det blev 33 

tävlingsmatcher samt nio mål och nio målgivande 

passningar under den första säsongen i AIK då klubben 

slutade på andra plats i Allsvenskan, fem poäng efter 

seriesegrarna Malmö FF. 

 

Den 17 januari 2014 debuterade Nabil Bahoui i det svenska 

A-landslaget under förbundskaptenen Erik Hamréns ledning 

då Sverige besegrade Moldavien med 2–1 på Mohammad Bin 

Zayed Stadium i Abu Dhabi och AIK-mittfältaren spelade 

hela matchen i tröja nummer 6. 
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Han har hittills spelat åtta A-landskamper och en U19-

landskamp för Sverige. Under säsongen med AIK spelade han 

30 tävlingsmatcher samt svarade för 15 mål och tolv 

målgivande passningar då klubben slutade på tredje plats 

i Allsvenskan, tio poäng efter seriesegrarna Malmö FF. De 

15 gjorda målen gjorde honom till klubbens interna 

skyttekung med ett mål mer än Henok Goitom. Den 5 oktober 

2014 meddelade AIK Fotboll att man var överens med Nabil 

Bahoui om en kontraktsförlängning till och med den 31 

december 2016. 

 

Under 2015 spelade Nabil tolv tävlingsmatcher för AIK 

under vårsäsongen och svarade för åtta mål och tre 

målgivande passningar. Den 8 juli 2015 meddelade AIK 

Fotboll att man var överens med den saudiarabiska klubben 

Al-Ahli Saudi Football Club om villkoren för en övergång 

för Nabil Bahoui. Det blev endast ett halvår i 

Saudiarabien innan han den 31 januari 2016 värvades av 

den tyska klubben Hamburger SV och kontraktet mellan 

parterna gällde fram till sommaren 2017. Debuten i 

Bundesliga skedde den 6 mars 2016, hemma mot Hertha BSC 

(2–0) inför 46 136 åskådare på Volksparkstadion i Hamburg 

då Nabil inledde på bänken i tröja nummer 21 under den 

tyske managern Bruno Labbadias ledning. I den 88:e 

matchminuten ersatte han mittfältaren och tvåmålsskytten 

Nicolai Müller. Det blev sammanlagt sex matcher, varav 

två från start, för Nabil Bahoui i Bundesliga under 

säsongen. 

 

Säsongen 2016/2017 blev tuff för svensken med spel i 

endast en match, den 24 september 2016 hemma mot FC 

Bayern München (0–1) inför 57 000 på Volksparkstadion. 

Nabil byttes då ut i den 67:e matchminuten vid 

ställningen 0–0. Dagen efter förlusten fick managern 

Bruno Labbadia sparken och ersättaren Markus Gisdol, 

också från Tyskland, prioriterade andra spelare. Sommaren 

2017 kom Bahoui överens med schweiziska Grasshopper Club 

Zürich om ett treårsavtal. Debuten för Grasshoppers 

skedde den 29 juli 2017, hemma mot BSC Young Boys (0–4) i 

den andra omgången av Super League 2017/2018. 

 



 

 

 

Pressmeddelande  2023-01-10 

 

 

 

 

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. 

Nabil inledde på bänken i tröja nummer 21 under den 

schweiziske managern Carlos Berneggers ledning, men 

ersatte Charles Pickel i den 68:e matchminuten vid 

ställningen 0–2. Det blev matchspel för honom fram till i 

december 2017, sammanlagt tolv matcher i Super League 

samt två matcher i den inhemska cupen. 

 

Den 20 februari 2018 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med Grasshopper Club Zürich om villkoren för ett 

lån av Nabil Bahoui fram till och med den 30 juni 2018. 

Comebacken i Gnaget skedde den 24 februari 2018, borta 

mot IK Oddevold (2–1) i gruppspelet av Svenska cupen 

2017/2018 inför 1 118 åskådare på Kamratgården i 

Uddevalla då han startade i tröja nummer 17 under 

chefstränaren Rikard Norlings ledning och svarade för 2–

0-målet i den 25:e matchminuten. Det blev sammanlagt spel 

i 15 tävlingsmatcher, varav tolv från start, fram till 

sommaruppehållet då han återvände till Zürich. Han 

svarade för fyra mål och fem målgivande passningar i AIK-

tröjan under säsongen som slutade med SM-guld för Gnaget, 

klubbens tolfte genom tiderna. 

 

Återkomsten i Schweiz gav mycket speltid under den nye 

tyske managern Thorsten Fink. Bahoui spelade i 17 

matcher, varav 15 från start, fram till december 2018 och 

han svarade för tre mål. Det blev även en match från 

start i den schweiziska cupen. Debutmålet i Super League 

gjorde han den 4 augusti 2018, borta mot FC Basel (2–4) 

inför 25 313 åskådare på St. Jakob-Park i Basel då han 

reducerade till 1–4 i den 72:a matchminuten. Tre veckor 

senare blev han stor matchhjälte då han svarade för båda 

målen i hemmamötet med FC Sion (2–1). Den 31 januari 2019 

meddelande Grasshoppers att parterna kommit överens om 

att avsluta kontraktet. I februari 2019 blev han klar för 

den holländska klubben De Graafschap då ett 

ettårskontrakt, som kunde brytas under sommaren, 

tecknades. 

 

Debuten i den nederländska högstaligan Eredivisie skedde 

den 1 mars 2019, hemma mot ADO Den Haag (1–1) inför 12 

498 åskådare på Stadion De Vijverberg i Doetinchem. 
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Nabil inledde på bänken i tröja nummer 11 under den 

nederländske managern Henk de Jongs ledning, innan han 

ersatte Daryl van Mieghem i den 70:e matchminuten. De 

Graafschap slutade på 17:e och näst sista plats i 

tabellen och fick kvalspela för att försöka hänga kvar, 

men man föll i den sista omgången med 2–3 mot Sparta 

Rotterdam och åkte ner i Eerste Divisie. Det blev 

sammanlagt elva tävlingsmatcher, varav sju från start, 

för honom i Eredivisie och i det efterföljande kvalet. 

Han svarade för ett mål i kvalet, borta mot Sparta 

Rotterdam (2–1) den 25 maj 2019 då han gjorde 1–1-målet i 

den 67:e matchminuten. 

 

Den 25 juli 2019 kom AIK Fotboll överens med Nabil Bahoui 

om ett kontrakt som sträckte sig till och med den 31 

december 2022. Comebacken i AIK-tröjan skedde den 8 

augusti 2019, borta mot FC Sheriff (2–1) på Stadionul 

Sheriff i Tiraspol i den tredje kvalomgången i Uefa 

Europa League 2019/2020. Nabil inledde på bänken i tröja 

nummer 11 och ersatte Kolbeinn Sigþórsson i den 76:e 

matchminuten. Tre dagar senare möttes AIK och Athletic FC 

Eskilstuna i Allsvenskan på Tunavallen i Eskilstuna och i 

den 57:e matchminuten byttes Nabil in istället för Bilal 

Hussein vid ställningen 1–1. 24 minuter senare var det 4–

1 till AIK efter bland annat två mål av Nabil Bahoui. Den 

22 september 2019 spelade Nabil Bahoui sin 100:e 

tävlingsmatch för AIK då man ställdes mot Hammarby (1–2) 

på Tele2 Arena i Stockholm. 

 

I den efterföljande allsvenska hemmamatchen mot IFK 

Göteborg (1–0) den 25 september 2019 hamnade Nabil Bahoui 

fel i en närkamp längs den högra sidlinjen efter knappt 

tio minuters spel. Han låg skadad kvar på planen innan 

han lämnade densamma för en stund. Bahoui återkom i spel, 

men sjönk ihop efter några sekunder innan han lämnade 

planen och ersattes av Bilal Hussein. Comebacken dröjde 

till den avslutande allsvenska matchen mot Gif Sundsvall 

(2–1) på Friends Arena den 2 november 2019 då han byttes 

in i den 64:e matchminuten. Han noterades även för ett 

kort inhopp i cupmatchen mot Enskede IK (7–0) på Friends 

Arena den 9 november 2019. 
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Det blev spel i 13 tävlingsmatcher för honom under året, 

varav fyra från start, då AIK slutade på fjärde plats i 

tabellen med 62 inspelade poäng, fyra poäng efter 

seriesegrarna Djurgården. Han svarade för tre mål och tre 

målgivande passningar. Den 11 december 2019 meddelade AIK 

Fotboll att Nabil Bahoui opererats och att 

rehabiliteringen skulle göra att han missade delar av 

2020. 

 

2020 inleddes för AIK:s del med att man avancerade till 

kvartsfinal i Svenska cupen 2019/2020 innan pandemin 

covid-19 lamslog fotbollen och sköt upp allt spel i drygt 

tre månader. I gruppspelet ställdes AIK mot Jönköpings 

Södra IF (2–2), Örgryte IS (1–0) och Kalmar FF (3–1) den 

9 mars 2020 då AIK satte ett nytt klubbrekord gällande 

publik på Skytteholms IP i Solna då 5 026 åskådare såg 

AIK vinna gruppen. Allsvenskan startade utan publik den 

14 juni 2020 och AIK ställdes mot Örebro SK (2–0) på 

Behrn Arena. Den 25 juni 2020 åkte AIK ur Svenska cupen 

efter 1–4 borta mot Malmö FF i kvartsfinalen, i en match 

som AIK avslutade med endast nio spelare efter röda kort 

till Paulos Abraham och Per Karlsson. Den 22 juli 2020 

var det dags för comeback för Nabil Bahoui då han borta 

mot BK Häcken (0–4) på Bravida Arena på Hisingen i tröja 

nummer 10 ersatte Paulos Abraham i den 77:e matchminuten. 

 

AIK implementerade under året ett nytt spelsystem under 

ledning av chefstränaren Rikard Norling, men de 

sportsliga resultaten uteblev helt och den 27 juli 2020 

meddelade AIK Fotboll att Rikard Norlings tid i klubben 

var över efter 305 tävlingsmatcher som ansvarig för 

klubbens representationslag. Fyra dagar senare 

presenterades Bartosz Grzelak som ny chefstränare för AIK 

på en presskonferens på Friends Arena. Den 

resultatmässiga kräftgången fortsatte dock i hela augusti 

2020, men den 20 september 2020 vann AIK hemma mot 

Hammarby (3–0) vilket var den första trepoängaren i vad 

som blev en svit på sammanlagt nio obesegrade matcher i 

rad i Allsvenskan (6V-3O-0F) och AIK slutade till slut på 

nionde plats i tabellen. I Svenska cupen 2020/2021 

avancerade AIK till gruppspelet efter 2–1 borta mot 

Karlslunds IF FK i den andra omgången. 
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Nabil Bahoui spelade 17 tävlingsmatcher under 2020, varav 

tio från start, och svarade för fyra mål och en 

målgivande passning. 

 

AIK inledde 2021 med gruppspelet i Svenska cupen 

2020/2021 och Nabil Bahoui spelade i två av de tre 

matcherna då AIK blev grupptvåa bakom Hammarby. 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 efter att man noterat resultatraden 4V-

2O-2F. När AIK den 19 augusti 2021 mötte Rågsveds IF (5–

0) på Hagsätra IP gjorde Nabil Bahoui ett sent inhopp då 

AIK i och med segern kvalificerade sig för gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022. 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, men Gnaget behövde även ha hjälp av 

Halmstads BK i deras bortamöte med Malmö FF, men matchen 

på Eleda stadion i Malmö slutade 0–0. AIK slutade därmed 

på andra plats med samma antal inspelade poäng (59) som 

de svenska mästarna, men med åtta plusmåls sämre 

målskillnad. Nabil Bahoui spelade 30 tävlingsmatcher 

under året, varav 22 från start, och registrerade elva 

mål och en målgivande passning. 

 

AIK:s tävlingssäsong 2022 inleddes med gruppspelet i 

Svenska cupen 2021/2022 och Nabil Bahoui spelade de tre 

matcherna då AIK vann gruppen. 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 cupmotståndare på 

Malmö IP den 14 mars 2022 och Nabil var uttagen i 

startelvan. 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. 
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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. 

 

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 Gnaget kom igen och 

noterade några tunga vinster på hemmaplan under våren i 

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

0 mot IFK Göteborg och 2–0 mot Malmö FF. Den 15 maj 2022 

möttes AIK och Hammarby i ett hett derby på Tele2 Arena 

och matchen slutade 3–3. Nabil Bahoui svarade för två mål 

och när han fastställde slutresultatet i den 84:e 

matchminuten så betydde målet inte bara en poäng för AIK, 

det var även Nabbes 100:e poäng i AIK-tröjan. ”Det känns 

bra att nå en så stor siffra i AIK. Ända sedan den första 

dagen som jag kom till AIK har jag älskat att spela här”, 

sa Nabil Bahoui efter den nådda milstolpen. Statistiken 

gällande målgivande passningar är inte komplett då det 

inte dokumenterades på samma sätt förr i tiden, men det 

tog exempelvis 163 matcher för Nabil Bahoui att nå 100 

poäng (64+36) och Henok Goitom 167 matcher att nå 100 

poäng (63+37). 

 

AIK gick till sommaruppehållet som tabelltvåa efter en 

stark vår. Under uppehållet skadades Nabil Bahoui och det 

blev endast två kortare inhopp under högsommaren, borta 

mot IF Elfsborg (2–2) den 10 juli 2022 och hemma mot FC 

Vorskla (2–0 efter förlängning) den 27 juli 2022, innan 

han i mitten av augusti 2022 var tillbaka på allvar. 

Spelet började hacka rejält för AIK efter omstarten av 

Allsvenskan och svaga resultat 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. 
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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. 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 

målvakten 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. 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. 
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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 och två dagar senare var 

det dags för spel i Allsvenskan igen då IFK Norrköping FK 

väntade på PlatinumCars Arena i Norrköping med Nabil 

Bahoui som lagkapten då Sebastian Larsson inledde på 

bänken. 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 luxemburgaren Vincent Thill i slutet av den 

första halvleken stoppade bortalagets skönspel. I den 

andra halvleken fick AIK fokusera på försvarsspel och två 

sena baklängesmål 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 och två minuter senare kopplade 

Gnaget greppet om avancemanget då Nicolás Stefanelli slog 

in en retur bakom inhopparen Sebastian Jonsson i 

hemmamålet. AIK slutade på femte plats i Allsvenskan, 14 

poäng efter seriesegrarna BK Häcken som tog sitt första 

SM-guld. Det blev 31 tävlingsmatcher, varav 24 från 

start, för Nabil Bahoui under året och han svarade för 13 

mål och tre målgivande passningar. 

 

Det blev sammanlagt 181 tävlingsmatcher för Nabil Bahoui 

i AIK-tröjan, varav 147 från start, och han noterades för 

67 mål och 37 målgivande passningar i dessa matcher. Hans 

disciplinära facit blev 32 gula kort. I fyra av matcherna 

bar han lagkaptensbindeln från start. 
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Med sina 67 gjorda tävlingsmål ligger Nabil Bahoui på 

tionde plats genom tiderna i AIK:s maratontabell gällande 

flest mål för klubben. Före sig har han Per Kaufeldt 

(153), Henry ”Garvis” Carlsson (109), Eric ”Lillis” 

Persson (103), Henok Goitom (100), Ernst ”Sudden” 

Wahlberg (93), Ingvar ”Tjotta” Olsson (81), Helge ”Ekis” 

Ekroth (80), Pascal Simpson (71) och Dick Lidman (70). 

 

Nabil Bahoui svarade för två mål i samma match i 15 av 

AIK:s tävlingsmatcher. Flest tävlingsmatcher med minst 

två gjorda mål för AIK i samma match har Per Kaufeldt 

gjort, hela 24 gånger. Sedan följer Ernst “Sudden” 

Wahlberg (19), Henry “Garvis” Carlsson (18), Dick Lidman 

(16) och Nabbe. Närmast ett hattrick i AIK-tröjan var 

Nabil Bahoui borta mot Sandvikens IF (2–3 efter 

förlängning) den 22 augusti 2013 då han i den 120:e 

matchminuten missade en straffspark, samt borta mot 

Eskilsminne IF (4–0) den 27 februari 2022 då han gjort 

två mål innan matchen ens var fem minuter gammal och 

nickade sedan i stolpen i inledningen av den andra 

halvleken. 


