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Två spelare klara för AIK Fotboll 
 
AIK är överens med Falkenbergs FF och Niclas Eliasson samt med Panajotis Dimitriadis från 
BP om övergångar till AIK. Båda avtalen är skrivna över fyra år och spelarna ansluter till 
truppen i januari 2014. 
 
Niclas Eliasson är född i december 1995 och uppvuxen i Falkenberg, han är en offensivt 
balanserad ytterspelare med explosivitet samt driv-, dribblings- och tillslagsteknik som sina 
tydligaste kännetecken. Niclas är naturligt vänsterfotad och har spelat sex U19-landskamper 
och två U17-landskamper. 
 
- Niclas personlighet och egenskaper passar väl in i truppbygget. Det är en oerhört ambitiös 
spelare med en enorm passion för fotboll. Vi får med Niclas i truppen en skarpare konkurrens 
i ytterzon vilket ger oss fler valmöjligheter inför en säsong där vi på förhand vet att vi kommer 
att delta i tre tävlingar, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström. 
 
- Jag är stolt och glad över att få komma till AIK. Jag har haft ett fantastiskt 2013, men är 
redan otålig att få starta upp 2014 i AIK, säger Niclas Eliasson. 
 
Panajotis Dimitriadis är född 1986 och uppvuxen i Solna där han spelat såväl knatte- som 
pojkfotboll i AIK. Han har under 2013 tillhört allsvenska IF Brommapojkarna och har ett 
utgående avtal. ”Panos” har tidigare spelat i bland annat Sandefjord Fotball (2010-12) och 
Vasalunds IF (2007-09). 
 
- Panos är en tvåvägsspelare som kan spela på många positioner och har egenskaper som 
passar i AIK:s sätt att spela. Hans personlighet och ambition passar väl in i AIK, säger AIK 
Fotbolls sportchef Björn Wesström 
 
- Att få representera AIK:s A-lag har alltid varit en dröm, min drivkraft är enorm och kommer 
direkt ifrån hjärtat. Jag vill göra bästa möjliga resultat både med laget och för egen del, säger 
Panajotis Dimitriadis. 
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