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A-lagskontrakt för Hugo Aviander 
 

AIK Fotboll har signerat ett A-lagskontrakt med den 18-årige 

mittfältaren Hugo Aviander och avtalet mellan parterna 

sträcker sig till och med den 31 december 2027. Hugo kom 2018 

till AIK Fotboll och spelade 2022 i AIK:s P19-lag. Han kommer 

under 2023 att lånas ut för att få de bästa förutsättningarna 

till kontinuerlig speltid på seniornivå. 

 

– Hugo är en spelare som utvecklats snabbt på slutet och är 

en mogen spelare för sin ålder. Han är en spelskicklig 

innermittfältare med stor potential för framtiden, säger 

Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef.  

 

– Jag är otroligt glad över att skriva på för AIK. Det känns 

stort och jag är stolt över att få denna möjlighet. Det har 

varit en dröm sedan jag varit liten och jag ser fram emot att 

påbörja min resa, säger Hugo Aviander. 

 

För en längre faktapresentation av Hugo Aviander, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. Nya bilder på 

Hugo Aviander 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 Hugo Aviander 

 

18-årige Hugo Aviander, född måndagen den 7 mars 2005 på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och uppvuxen i 

universitetsstaden, började som femåring spela fotboll i 

moderklubben Vaksala SK. Hösten 2015 började han spela 

med IK Sirius FK. Det blev bland annat spel i Gothia cup 

2017 då IK Sirius var med i P14-klassen och tog sig till 

kvartsfinal mot portugisiska Footgeneration FA Algarve 

(0–1) i B-slutspelet. 

 

Den 14 maj 2017 lånades Hugo in till AIK:s 05:or då de 

mötte HJK Helsingfors (2–0) på Bosön, Lidingö och Hugo 

gjorde 1–0-målet. Senare under sommaren spelade han även 

Audi KB Cup med AIK. Turneringen spelades i Köpenhamn och 

kallas av många för de inoficiella nordiska mästerskapen 

då 16 av de bästa lagen bjuds in. AIK avancerade till 

final efter att ha besegrat FC Köpenhamn med 1–0 i 

Semifinalen. I finalen mot Hammarby IF var det 2-2 efter 

ordinarie tid och Bajen avgjorde med ett Golden goal 

efter en hörna i förlängningen. 

 

2018 kom Hugo Aviander som 13-åring till AIK och inledde 

med P14-laget. 2020 gick AIK, med Hugo i laget, till 

final i SEF Trophy i Norrköping. Finalen blev dock 

inställd med anledning av pandemin covid-19 då 

Folkhälsomyndigheten den 29 oktober 2020 presenterade 

skärpta allmänna råd för Stockholm, Västra Götaland och 

Östergötland. “Det är ett tråkigt beslut för oss som 

arrangörer att ta, men vi följer myndigheternas och 

SvFF:s direktiv. Det är ett ansvar vi måste ta, sa Svante 

Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll. 

 

Under 2021 flyttades Hugo upp till AIK:s P17-lag och 

debuten i P17 Allsvenskan Norra skedde i den andra 

omgången, hemma mot Östersunds FK (8–1) i tröja nummer 8 

på Skytteholms IP (B-plan) i Solna den 15 juni 2021. I 

samma match spelade även Taha Ayari. Det blev sammanlagt 

elva matcher och två mål då AIK vann serien, en poäng 

före Djurgårdens IF FF och IF Brommapojkarna. Målen kom 

borta mot Älvsjö AIK FF (3–0) den 19 juni 2021 och borta 

mot IFK Stocksund (8–0) den 21 november 2021. 
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Den 19 december 2021 vann AIK SM-guld för P17 då man i 

finalen besegrade Helsingborgs IF (5–2) inför 1 579 

åskådare på Olympiafältet i Helsingborg. Hugo Aviander 

inledde på bänken i tröja nummer 5 och byttes in under 

den andra halvleken. AIK blev i och med segern svenska 

P17-mästare och målen i finalen gjordes av Amar 

Abdirahman Ahmed (2), Rasmus Granath, Alexander Fesshaie 

och Victor Andersson. 

 

Det blev under året även debut för P19-laget då han i 

tröja nummer 15 spelade hemmamatchen mot Ängby IF (8–0) 

inför 101 åskådare på Skytteholms IP den 7 november 2021. 

Hugo svarade också för ett mål i matchen då han i den 

84:e matchminuten slog in 7–0-målet. P19-laget slutade på 

fjärde plats i P19 Allsvenskan Norra. Hugo spelade även 

16 matcher med AIK:s P16-lag då de tog sig fram till 

semifinal i SM-slutspelet, men där föll mot IFK 

Norrköping FK (0–4) inför 239 åskådare på PlatinumCars 

Arena i Norrköping den 13 november 2021. 

 

2022 spelade Hugo tio matcher med P17-laget då man 

slutade på sjätte plats i P17 Allsvenskan Norra. Han 

svarade för två mål i seriespelet, båda målen kom i 

hemmamötet med Tullinge Triangel Pojkar FK (2–0) den 30 

april 2022. Det blev under året även spel i sju matcher 

då P17-laget vann Ligacupen. Hugo spelade de tre 

slutspelsmatcherna då AIK besegrade Gif Sundsvall (3–2) i 

kvartsfinalen, IF Brommapojkarna (3–2) i semifinalen och 

IF Elfsborg (8–7 efter straffsparkar) i finalen på 

Skytteholms IP den 19 juni 2022. I början av juni 2022 

besökte Hugo den portugisiska klubben SL Benfica för 

träning under några dagar. 

 

I juli 2022 spelade Hugo med AIK i Gothia Puma Trophy för 

P17-lag. AIK slutade fyra i sin grupp och fick spela i B-

slutspelet där man besegrade ACBB Paris (2–1) i 

åttondelsfinalen innan man den 21 juli 2022 föll mot 

Malmö FF (4–5 efter straffsparkar) i kvartsfinalen på 

Heden i Göteborg. 

 

AIK slutade 2022 trea i P19 Allsvenskan och Hugo Aviander 

spelade i åtta av deras seriematcher. 
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Under hösten 2022 spelade AIK i Uefa Youth League 

2022/2023 och det blev fyra matcher för AIK och för Hugo 

i den nionde upplagan av turneringen. I den första 

omgången ställdes AIK mot Racing FC Union Luxembourg och 

i hemmamötet vann Gnaget med 5–0 efter att Hugo 

fastställt slutresultatet på stopptid. AIK avancerade 

till den andra omgången efter sammanlagt 8–2 mot Racing 

FC Union. I omgång två väntade BSC Young Boys och Gnaget 

noterade imponerande 3–0 i det inledande bortamötet på 

Stadion Wankdorf i Bern. 

 

I returen på Skytteholms IP den 2 november 2022 föll AIK 

med 0–3 och matchen avgjordes från straffpunkten. De 17 

första straffsparkarna gick i mål innan AIK missade och 

schweizarna gick vidare i turneringen. Hugo Aviander slog 

in AIK:s sjunde straffspark. Efter den inhemska säsongen 

väntade för AIK:s del de Skandinaviska mästerskapen för 

U19-lag som genomfördes i Marbella, Spanien. AIK slutade 

på åttonde plats i turneringen efter att förlorat mot 

Stabaek Fotball (1–5), FC Midtjylland (1–4), Hammarby IF 

(1–2) och FC Nordsjälland (1–5). 

 

Under försäsongen 2023 har Hugo spelat i en av herrlagets 

träningsmatcher, hemma mot Täby FK (3–1) den 26 januari 

2023. Han satt även på bänken i träningsmatcherna mot 

Sollentuna FK (2–1) och IK Sirius FK (0–0). 

 

Den 31 oktober 2021 debuterade Hugo Aviander för det 

svenska P16-landslaget då de inför 660 åskådare på Hörby 

IP i Skåne mötte Danmark (4–2) i en trenationsturnering. 

Hugo spelade hela matchen som mittback i tröja nummer 19 

under ledning av förbundskaptenen Roger Franzén. Det har 

hittills blivit sex U19-landskamper och en U17-landskamp 

för honom och han har svarat för ett mål, mot Portugal 

(2–3) den 21 november 2022. De senaste landskamperna 

spelade Hugo i slutet av mars 2023, då han var med det 

svenska P18-landslaget som spelade en fyrnationsturnering 

i Marbella. Han spelade hela matchen mot Norge (0–1) och 

var inhoppare mot Tjeckien (1–2) och Danmark (0–3). 


