
Nabil Bahoui till AIK på lån
AIK och Grasshopper Club är överens om villkoren för ett lån av Nabil Bahoui fram till den 30.6.2018, i avtalet mellan klubbarna finns en köpoption. Nabil
kommer att spela i tröja nummer 17. 

 -Att få möjlighet att låna Nabil under våren gör oss kortsiktigt bättre och ger oss också en möjligheten att utvärdera hur vi ser på varandra lite mer
långsiktigt. Vi är stolta och glada över att Nabil vill komma hem till AIK, säger Björn Wesström Sportchef AIK Fotboll 

-jag är glad över att klubbarna hittade en lösning, det skall bli fantastiskt att få dra på mig AIK-tröjan igen, säger Nabil Bahoui. 

27-årige Nabil Bahoui, född den 5 februari 1991 i Stockholm, kom den 8 november 2012 till AIK från IF Brommapojkarna efter att parterna tecknat ett
kontrakt. Tävlingsdebuten för AIK skedde hemma mot Halmstads BK (1–2) i Svenska cupen inför 3 753 åskådare på Skytteholms IP den 3 mars 2013 då
han spelade som vänstermittfältare hela matchen. Det första målet i AIK-tröjan kom i den allsvenska premiären borta mot IF Elfsborg (2–2) inför 15 861
åskådare på Borås Arena den 1 april 2013 då han svarade för 1–0-målet efter att ha stött in Henok Goitoms stolpretur i mål i den 53:e minuten. 

Den 8 juli 2015 kom AIK Fotboll och den saudiarabiska klubben Al-Ahli Saudi Football Club överens om villkoren för en övergång av Nabil Bahoui och han
har även spelat i Hamburger SV och Grasshoppers sedan dess. Totalt blev det 75 tävlingsmatcher för Nabil Bahoui i AIK-tröjan 2013-15 och han svarade för
32 mål och 24 målgivande passningar i dessa matcher. Bahoui har även spelat åtta A-landskamper för Sverige. 
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AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i
Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB
är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.


