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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 
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Samuel Brolin lånas ut till i sommar 
 

AIK Fotboll är överens med den danska klubben AC Horsens om 

ett lån av den 22-årige målvakten Samuel Brolin från och med 

januari 2023 till sommarens transferfönster. I låneavtalet 

med AC Horsens finns det även en köpoption. AC Horsens spelar 

säsongen 2022/2023 i den danska högstaligan, Superligaen. 

 

– Samuel fick en förfrågan från Danmark som han gärna ville 

ta och då vi kunde finna en bra ekonomisk lösning för alla 

parter så har vi kommit överens om att han spelar där till 

sommaren 2023, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf 

sportchef. 

 

För en längre faktapresentation av Samuel Brolin, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pressmeddelande  2023-01-16 

 

 

 

 

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. 

Fakta Samuel Brolin 

 

22-årige Samuel Brolin, född fredagen den 29 september 

2000 på BB i Lidköping och uppvuxen i Danderyd utanför 

Stockholm, inledde som femåring sin fotbollskarriär i 

moderklubben IFK Stocksund där han spelade med deras P00-

lag. Samuel kom till AIK från IFK Stocksund inför 

säsongen 2015 och började i U17-truppen, men spelade de 

flesta matcherna med AIK:s P15-lag. 2016 vann AIK:s U16-

lag SM-guld med Samuel Brolin i mål då man den 22 oktober 

2016 besegrade IF Elfsborg med 4–2 i finalen på 

Skytteholms IP i Solna. 2017 spelade Samuel 19 matcher 

med U17-laget då de slutade på andra plats i U17 

Allsvenskan Norra och även tre matcher med U19-laget då 

de slutade på tredje plats i U19 Allsvenskan Norra. 

 

Debuten för AIK:s A-lag skedde den 24 november 2017 i 

årets sista träningsmatch mot Sollentuna FK (3–1) då han 

stod hela matchen inför 419 åskådare på Skytteholms IP. 

Målet han släppte in var omöjligt att ta då det var ett 

självmål av den argentinske backen Agustín Gómez. 2018 

spelade han 21 matcher från start med AIK:s U19-lag då 

man slutade fyra i U19 Allsvenskan Norra – vår och tia i 

U19 Allsvenskan Slutspelsserie. Han tränade även med A-

laget under året och under våren 2018 satt han på bänken 

i fyra allsvenska matcher då förstemålvakten Oscar Linnér 

var skadad. Det blev spel i två träningsmatcher under 

året, borta mot IK Frej (1–0) den 20 januari 2018 och mot 

danska FC Midtjylland (1–3) den 3 februari 2018 under 

träningslägret i Dubai. Brolin hade även haft ögonen på 

sig av engelska klubbar och var bland annat och tränade 

med Manchester City FC, Sunderland AFC och Manchester 

United FC. 

 

Den 10 januari 2019 meddelade AIK Fotboll via ett 

pressmeddelande att man var överens om ett fyraårsavtal 

med Samuel Brolin som gällde till och med den 31 december 

2022. Den 27 februari 2019 meddelade klubben att man var 

överens med samarbetsklubben Vasalunds IF om ett 

utlåningsavtal gällande Samuel Brolin. 
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Debuten för Vasalunds IF skedde i seriepremiären borta 

mot Karlstad BK (2–2) inför 403 åskådare på Våxnäs IP i 

Karlstad den 6 april 2019 då Samuel spelade hela matchen 

i tröja nummer 30. I samma startelva spelade Erick Otieno 

och den före detta AIK-spelaren Marko Nikolic. Det blev 

en mardrömsstart på VIF-debuten då Victor Edvardsen 

nickade in hemmalagets ledningsmål redan i den fjärde 

matchminuten, men Vasalunds IF vände till ledning 20 

minuter senare. Det blev totalt 16 matcher från start med 

VIF i Division 1 Norra och han höll nollan i två av 

matcherna, hemma mot Gefle IF FF (0–0) och hemma mot 

Nyköpings BIS (3–0). Samuel återvände till AIK då 

transferfönstret öppnade i juli 2019 och under hösten 

satt han på bänken med A-laget under de fyra avslutande 

tävlingsmatcherna då förstemålvakten Oscar Linnér var 

skadad. Han spelade även tio matcher med AIK:s P19-lag i 

den allsvenska slutspelsserien. 

 

Den 27 januari 2020 kom AIK Fotboll överens med Akropolis 

IF om ett utlåningsavtal av den då 19-årige målvakten 

under hela 2020. Akropolis IF var nykomlingar i 

Superettan efter att 2019 vunnit Division 1 Norra. 

Premiären av Superettan skulle för Akropolis IF spelats 

hemma mot Degerfors IF den 5 april 2020, men allt spel i 

Sverige sköts upp med anledning av pandemin covid-19. 

Samuel tog omgående platsen som förstemålvakt i laget och 

debuten för Akropolis IF skedde i seriepremiären av 

Superettan då man tog emot Dalkurd FF (0–0) hemma på 

Grimsta IP i Vällingby den 16 juni 2020. Samuel stod hela 

matchen i tröja nummer 1 under ledning av den nye 

huvudtränaren Giannis Christopoulos. 

 

Akropolis IF var en bit in på hösten med i kampen om en 

kvalplats till Allsvenskan, men slutade till slut på 

femte plats i tabellen, 14 poäng efter Jönköpings Södra 

IF som tog kvalplatsen. Samuel var den ende spelaren i 

Akropolis IF som spelade samtliga minuter i Superettan. 

Han spelade även en match i den andra omgången av Svenska 

cupen 2020/2021 då man besegrade BK Forward (3–0) på 

Trängens IP i Örebro den 30 september 2020. 
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Samuel höll nollan i sju av de 31 spelade 

tävlingsmatcherna under året, nollorna kom hemma mot 

Dalkurd FF (0–0), hemma mot Örgryte IS Fotboll (2–0), 

hemma mot Västerås SK FK (2–0), borta mot Östers IF (1–

0), hemma mot Ljungskile SK (1–0), borta mot BK Forward 

(3–0) i Svenska cupen 2020/2021 och borta mot Örgryte IS 

Fotboll (0–0). 

 

Den 23 december 2020 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med allsvenska Mjällby AIF om ett utlåningsavtal 

för hela 2021 gällande Samuel Brolin. I samband med 

utlåningen förlängde AIK Fotboll även avtalet med Samuel 

Brolin och det nya avtalet mellan parterna gäller till 

och med den 31 december 2023. Tävlingsdebuten skedde i 

den första omgången av gruppspelet i Svenska cupen 

2020/2021 då Mjällby AIF ställdes mot Akropolis IF (3–1) 

hemma på Strandvallens konstgräs den 21 februari 2021. 

Samuel stod i hela matchen och bar tröja nummer 35 under 

ledning av huvudtränaren Christian Järdler. På bänken i 

Mjällby AIF satt nyförvärvet Enoch Kofi Adu och i 

motståndarlaget spelade bland annat den tidigare AIK-

mittfältaren Panajotis Dimitriadis. I den allsvenska 

premiären hemma mot Varbergs BoIS FC (0–0) den 11 april 

2021 satsade man på finländaren Carljohan Eriksson mellan 

stolparna, men Samuel Brolin fick chansen i den tredje 

omgången, borta mot IF Elfsborg (0–1) den 26 april 2021 

och sedan var den utlånade AIK-målvakten förstavalet i 

sammanlagt tio raka allsvenska matcher där han noterade 

2V-3O-5F. 

 

Samuel stod bland annat i mål i mötet med AIK (2–2) på 

Friends Arena i Solna den 22 maj 2021 och räddade en 

poäng till bortalaget. Ett misstag på det andra 

baklängesmålet hemma mot Malmö FF (0–2) den 24 juli 2021 

gav dock Carljohan Eriksson chansen igen – och 

finländaren tog den med besked. Eriksson stod i de 

avslutande 18 allsvenska matcherna då Mjällby AIF 

noterade 7V-7O-4F för en slutlig niondeplats i tabellen. 

Finländaren höll nollan i tolv av matcherna, varav åtta 

matcher i rad, vilket inte gav Samuel Brolin någon 

möjlighet att ta tillbaka rollen som förstemålvakt. 
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Det blev sammanlagt tolv tävlingsmatcher från start för 

Samuel Brolin under debutsäsongen i Mjällby AIF och han 

noterade 4V-3O-5F. Den sista tävlingsmatchen för honom 

under 2021 var i den andra omgången av Svenska cupen 

2021/2022 då Mjällby AIF besegrade Qviding FIF (1–0) på 

Valhalla IP i Göteborg den 18 augusti 2021. Den 30 

december 2021 meddelade AIK Fotboll att man var överens 

med allsvenska Mjällby AIF om ett nytt utlåningsavtal för 

hela 2022 gällande Samuel Brolin. 

 

Samuel Brolin var under chefstränaren Andreas Brännström 

given förstemålvakt under 2022. Tävlingssäsongen inleddes 

för Mjällby AIF med gruppspelet i Svenska cupen 2021/2022 

och Samuel stod i mål i samtliga tre matcherna då man 

slutade på tredje plats i grupp 8, två poäng efter IFK 

Göteborg och Norrby IF. Samuel noterades för en nolla i 

cupen, hemma mot Norrby IF (0–0) i den första 

gruppspelsmatchen. 

 

I Allsvenskan 2022 slutade Mjällby AIF på nionde plats 

och Samuel Brolin stod i 29 av de 30 matcherna, den enda 

matchen som han missade var bortamötet med Djurgården (1–

0) i serieepilogen den 6 november 2022 då Noel Törnqvist 

vaktade bortalagets mål. Samuel Brolin noterades för 10V-

10O-9F i de allsvenska matcherna under säsongen och han 

höll nollan i åtta matcher, bland annat borta mot AIK (1–

0) den 2 juli 2022. 

 

Samuel Brolin har hittills spelat elva U21-landskamper, 

nio U19-landskamper och sju U17-landskamper för Sverige. 

Debuten skedde den 30 april 2016 med P16-landslaget då 

Sverige under förbundskaptenen Roland Nilssons ledning 

föll mot Island med 2–3 i en fyrnationsturnering (Uefa 

Development Tournament) i finländska Eerikkilä. Samuel 

spelade hela matchen i tröja nummer 1. Under 2021 

debuterade han för det svenska U21-landslaget då man 

mötte Finland (2–0) inför 469 åskådare på Falcon 

Alkoholfri Arena i Falkenberg i en träningslandskamp den 

3 juni 2021. Samuel startade matchen i tröja nummer 1 

under ledning av förbundskaptenen Poya Asbaghi och 

ersattes i paus av Oliver Dovin för att båda målvakterna 

skulle få speltid. 



 

 

 

Pressmeddelande  2023-01-16 

 

 

 

 

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. 

Samuel startade därefter i samtliga sju EM-kvalmatcher 

för U21-landslaget under 2021 och noterade 4V-2O-1F samt 

nollor hemma mot Luxemburg (6–0) och hemma mot Bosnien-

Hercegovina (4–0). Den senaste landskampen som Samuel 

Brolin spelade var U21-landslagets EM-kvalmatch hemma mot 

Italien (1–1) på Olympia i Helsingborg den 9 juni 2022. 

Sverige tog en tidig ledning genom Carl Gustafsson, men 

Italien kvitterade från straffpunkten i den 58:e 

matchminuten. 

 

Samuel Brolin spelade även en inofficiell landskamp med 

det svenska P19/P20-landslaget då de under 

förbundskaptenen Peter Wennbergs ledning mötte det 

cypriotiska klubblaget Anorthosis Famagusta FC (7–0) på 

Frénaros Community Stadium under en vintercamp på Cypern 

den 15 januari 2020. 


