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Pressmeddelande        2015-11-20 

 
AIK Fotboll värvar Daniel Sundgren 
 

AIK Fotboll är överens med Daniel Sundgren om ett avtal som sträcker sig 
över 2019. 
 
– Daniel har via tre seniorsteg efter att han lämnade AIK nu tagit vägen tillbaka till AIK. Vi 
har värvat en spelskicklig ytterback som har ungdomsfostrats i klubben och som utan 
anpassningstid kan gå in och höja konkurrensen i truppen i ytterbacksposition samtidigt 
som han har god insikt i klubbens kultur och krav och därför även från dag ett kan bidra 
utanför planen i lagbygget, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström. 
 
– Jag är oerhört glad och tacksam över att få möjligheten att komma tillbaka till AIK då jag 
vet hur proffsig klubben är och hur den fungerar. Jag känner att jag har gått den rätta 
vägen, inte nödvändigtvis den lätta vägen för att komma tillbaka till klubben. En dröm är 
nu uppfylld och jag ska kämpa för att uppfylla fler drömmar som att starta matcherna inför 
AIK-publiken på Friends Arena och jag tror att jag kommer att höja mig många procent 
bara genom att dra på mig AIK-tröjan, säger Daniel Sundgren. 
 
24-årige Daniel Sundgren, född den 22 november 1990, har spelat fyra säsonger i 
Degerfors IF och sammanlagt har det blivit 110 matcher, varav 107 från start, för honom i 
Superettan under dessa år. Daniel svarade för sju mål i Degerfors matchtröja, varav fem 
från straffpunkten. Den senaste säsongen slutade Degerfors på nionde plats i Superettan. 
 
Moderklubben är AIK och efter juniorspel i klubben spelade han några matcher för AIK:s 
samarbetsklubbar Täby IS, FC Väsby United, Akropolis IF samt Arameiska/Syrianska 
Botkyrka IF innan FC Väsby United blev hans klubb under framförallt 2010 och 2011. 
Efter att Väsby missade att kvala upp till Superettan 2011 lämnade Daniel Sundgren 
Stockholm för Värmlandsklubben. 
 
Mellan 2009 och 2012 spelade Daniel Sundgren tio träningsmatcher med AIK. Han 
kommer att spela i tröja nummer 21 i AIK. 
 
 
 
För mer information, kontakta:  
Björn Wesström, Sportchef AIK Fotboll 
070 - 431 12 19, bjorn.wesstrom@aik.se 
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