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Pressmeddelande        2016-01-05 

 
Amin Affane till AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med Amin Affane och den tyska klubben DSC Arminia 
Bielefeld om villkoren för en omedelbar övergång och avtalet är skrivet på 
tre år. 
 

– Amin Affane är en spelare med mycket erfarenhet trots sin unga ålder. Han kan 
spela på många offensiva positioner och har en historik av att leverera många poäng 
med sin vänsterfot. Amin kommer att tillföra poäng, teknisk elegans och en enorm 
passion för fotboll vilket är egenskaper som direkt bidrar till lagbygget från dag ett, 
säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström. 
 
– Jag är väldigt glad över att vara här i AIK och känner direkt att klubben kommer att 
passa mig. Jag är väldigt taggad och ser fram emot att representera AIK och att spela 
inför supportrarna, säger Amin Affane. 
 
21-årige Amin Affane, född den 21 januari 1994 i Göteborg och uppväxt i Angered, 
inledde sin fotbollskarriär i moderklubben Lärje/Angered IF och skrev som 16-åring i 
början av 2010 ett treårsavtal med Chelsea FC där han bland annat tränade med A-
truppen och spelade två matcher med reservlaget. 
 
Han bidrog säsongen 2011/12 till att Chelsea vann FA Youth Cup. I den första 
semifinalen borta mot Manchester United FC svarade Amin Affane för ett mål då 
Chelsea vann med 2–1 (3–2 totalt i dubbelmötet). Han spelade sedan båda 
finalmatcherna mot Blackburn Rovers FC där Chelsea mer eller mindre säkrade 
slutsegern efter 4–0 hemma på Stamford Bridge där Affane i den 19:e minuten 
assisterade till lagkaptenen Nathaniel Chalobahs ledningsmål på nick. Titeln var 
Chelseas fjärde genom tiderna i FA Youth Cup. Totalt spelade han 44 matcher, varav 
43 från start, för Chelseas U18-lag under 2010/11 samt 2011/12 och svarade för sex 
mål samt sju målgivande passningar. 
 
I augusti 2012 provspelade Affane med holländska Roda JC Kerkrade som spelade i 
Eredivisie och den 30 augusti kom klubben överens med Chelsea om ett låneavtal för 
säsongen 2012/13. Debuten med Roda i Eredivisie skedde den 1 september då man 
på hemmaplan tog emot Willem II (3–0) och Affane ersatte Guus Hupperts i den 57:e 
minuten. Det första målet kom den 30 september i bortamatchen mot FC Groningen 
(2–3) då han kvitterade till 2–2 i den 78:e minuten. Affane spelade totalt 15 
ligamatcher, varav åtta från start, och svarade för ett mål då Roda slutade på 16:e 
plats i Eredivisie och efter kvalspel säkrade sin fortsatta plats i den holländska 
högstaligan. Under slutet av säsongen återvände han till den engelska klubben igen. 
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Efter säsongen 2012/13 lämnade Affane Chelsea, efter att kontraktet löpt ut, för den 
tyska klubben FC Energie Cottbus i 2. Bundesliga och det blev nio ligamatcher, varav 
fyra från start, och två mål för honom då FC Energie Cottbus slutade på 18:e plats i 
tabellen. 2014 skrev han på för tyska VfL Wolfsburg och spelade 22 matcher, varav 
16 från start, med Wolfsburgs reservlag. Sedan 2015 har Affane tillhört DSC Arminia 
Bielefeld som spelar i 2. Bundesliga och det blev åtta ligamatcher för honom innan 
övergången till AIK. 
 
Amin Affane har också spelat sex U19-landskamper och 14 U17-landskamper för 
Sverige. Han kommer att spela i tröja nummer 19 i AIK. 
 
 
 
För mer information, kontakta:  
Björn Wesström, Sportchef AIK Fotboll 
08 - 735 96 19, bjorn.wesstrom@aik.se 


