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Äntligen är vi här!
När lottningen var klar och vi fått vinstlotten att möta AIK 
tänkte vi alla ÄNTLIGEN. 
Vi har dom senaste åren gått vidare till andra omgången 
i Svenska Cupen och blivit lottade mot lag som Degerfors 
IF, Gefl e IF och IK Sirius, vilket i sig är roligt och utma-
nande. Men samtidigt tittat snett på alla lag som har fått 
något av de stora lagen på sin lott. Då tänker man AIK, 
Hammarby eller Djurgården. Och så får vi AIK...
Alla i klubben jublar, tänk att få möta AIK, svenska mäs-
tarna på Enskede IP. Vilken fest! Kan vi slå publikrekordet? 
Var kan vi bygga extra läktare? Hur gör vi med mat och 
dryck? Vilka VIP ska vi bjuda in?
Massor med frågor som alla kräver sitt svar. En arbets-
grupp formas som genast börjar skissa på den enskilt 
största match som Enskede IK ställts inför. Man tar kon-
takt med AIK för att boka speldatum, ett AIK som är mitt 
uppe i sitt Europa-spel. Till svar får man att den 9 novem-
ber kan vi spela på Friends. Vi gör allt för att kunna få till 
matchen på Enskede IP, men tiden rinner iväg och alla 
möjliga datum försvinner. Enbart 9 november är realis-
tiskt.
När vi väl accepterade datumet kändes det bättre och 
bättre, vilken fest vi kan skapa för hela klubben på Friends 
mot AIK! 

Och nu är vi här!

Vi önskar våra motståndare AIK, domare, funktionärer, 
sponsorer och publik välkomna till denna härliga fest i 
Svenska Cupen 2019-2020!



Matchsponsor: 

Domare: Richard Sundell

Assisterande domare: Niklas Alfredsson och 

Danha Bachiri

Boll-lisor: Flickor 05

Players Escort: F10 Grön och Blå och P10 Lila och Svart

Matchbollen är skänkt av: adidasMatchbollen är skänkt av: adidas



Kärt återseende för Anton

Den svartröda Enskede-tröjan byttes mot svart-
gult AIK-ställ i unga år.
För Anton Salétros blir dagens match mycket 
speciell. 
- Det var i Enskede allt började, säger han. 
 Som femåring tog Anton Salétros sina första 
steg på den fotbollsresa som har tagit honom till 
såväl Ungern som Ryssland, bjudit på SM-guld 
och landskamper. 
När Svenska cupen lottades i somras och det 
stod klart att ett kärt återseende väntar då hans 
AIK ställs mot moderklubben Enskede var det 
med glädje han tog emot beskedet. 
- Jag blev jätteglad, det är första gången jag mö-
ter dem, säger Anton Salétros. 
Han lämnade Enskede i tolvårsåldern för att ut-
vecklas i AIK. Där gjorde han sig snart ett namn 
som talang och fi ck göra allsvensk debut som 
17-åring. De senaste åren har bjudit på spel i 
både Ungern och Ryssland kryddat med lands-
lagsspel i de svenska ungdomslandslagen. Men 
sina fotbollsmässiga rötter i Enskede IK glömmer 
han inte.   Jag har jättebra minnen därifrån. Det 
var där man formades att bli en fotbollsspelare 
och där man lärde sig grunderna att passa och 
ta emot en boll. 



- Vi hade en väldigt bra tränare som hette Janne 
Wallkin, säger han. 

Efter fjolårets SM-guld har pressen varit stor på AIK, 
inte minst internt. Att laget åkte ur de europeiska 
cuperna innan gruppspelet och dessutom missade 
att försvara SM-guldet har varit tufft, medger Anton. 
- Att vi missade guldet och inte kom till Europa var 
ett ganska stort misslyckade, vi vill ha mer, säger 
Salétros. 
Med tanke på det blir cupmötet med Enskede ännu 
viktigare. 
Han har inte följt Enskede IK de senaste säsonger-
na, men kopplingen fi nns i klubbens A-lag, inte bara 
genom förre AIK-kamraten Kenny Pavey.
- Aymann (Ahmed) bodde på samma gata, så ho-
nom känner jag, säger han. 

I och med den uppskjutna cupmatchen avslutas 
den svenska säsongen.
För Anton Salétros som är inlånad från ryska Rostov 
kan den komma att fortsätta på rysk mark efter 
årsskiftet.
- Jag har kontrakt till den 31 december med AIK, 
sen har jag två år till med Rostov, som det ser ut nu 
fortsätter jag där.  Det är Rostov som håller i bollen, 
men vi har ingen dialog just nu. Det återstår att se, 
säger han. 

    Jonas Månsson





Kenny sluter cirkeln mot sitt hjärtas 
klubb

När Kenny Pavey i dag äntrar Friends Arenas gräs 
kan det vara hans sista match. Motståndet kunde 
inte vara bättre. 
-  Jag bara skrattade när jag såg lottningen, säger 
han.  

Inför den allsvenska comebacken 2006, efter en 
ettårig sejour i Superettan, värvade AIK Kenny Pavey. 
Den hårt kämpande och tuffe engelske mittfältaren 
satte snabbt avtryck i de svartgula fansens hjärtan 
och en kärlekshistoria var inledd. 
Efter två sejourer i klubben lämnade Pavey AIK för 
spel på lägre nivå efter säsongen 2015. När han i vå-
ras blev klar för Enskede IK kunde han knappast se 
framför sig det som sker i dag. 
- Vi skojade om att det kunde vara kul att möta AIK. 
Enskede har aldrig mött AIK i liga eller cup, så vil-
ka chanser var det? Jag hade bara varit i klubben 
några månader. Att få min gamla klubb var roligt, jag 
skrattade och trodde inte det var sant, säger han. 
Kenny Pavey är speciell för AIK och det råder inga 
tvivel om att klubben ligger honom varmt om hjär-
tat.  - Jag älskar klubben som jag tillbringade åtta år 
i. Det var mina mest framgångsrika år som spelare.  
Vi vann det vi kan vinna i Sverige och relationen med 
fansen är väldigt speciell. Det är en speciell klubb i 
mitt hjärta och även efter att jag lämnade har jag följt 
och stöttat klubben, säger han.  
    



Nu ställs han alltså emot några av sina gamla 
vänner. Kvar från hans tid i klubben är bland andra 
Henok Goitom, Per Karlsson, Anton Salétros och 
Nabil Bahoui. 
- Det blir en tuff match mot ett lag som är tre di-
visioner över oss och har internationell kvalitet, 
säger han. 
Han ser några nycklar till att kunna störa AIK.
- Vi har varit väldigt upp och ner och haft fantas-
tiska stunder. Vi måste vara konstant kompakt och 
jobba som lag. Vi kan inte spela individuellt mot ett 
av Skandinaviens bästa lag, säger han. 
Kenny Pavey uppmanar även lagkamraterna att 
inte bli tagna av stundens allvar.
- Det är en väldigt speciell arena att spela på. Det 
är lite annorlunda mot Enskede IP.  Vi måste njuta, 
ha kul och ge allt, säger han . 

Efter en lång och framgångsrik karriär kan dagens 
match vara den sista för Kenny Pavey. Han har vid 
sidan av det egna spelandet den senaste säsong-
en varit tränare för ett av Enskedes juniorlag. En 
roll han trivs med. 
- Det har varit kul, en totalt ny roll. Jag har lärt mig 
mycket om fotboll och gillar coachandet. När laget 
gör mål känns det som att jag gör mål, säger Pa-
vey. 
   Jonas Månsson



AIK Fotboll
Grundad: 15/2 1891
Hemmaplan: Friends Arena
Tränare: Rikard Norling
Matchdräkt: Svart tröja, vita shorts 
och svarta strumpor

Kuriosa
Svenska mästare: 1900, 1901, 1911, 
1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 
1998, 2009, 2018
Segrare i Svenska cupen: 1949, 1950,
1976, 1985, 1996, 1997, 1999, 2009
Segrare i Supercupen: 2010
Antal allsvenska säsonger: 90st
Allsvenskans maratontabell: 3:a



ENSKEDE IK

Tränare Hakan Bezgin 
Ass. tränare Joel Råd, Mathias Viera och 
 AlexanderBernhard
Sjukgymnast Andreas Andersson 
Lagledare Stig ”Bubben” Näsström 
Materialförvaltare  Kenta Englund och Björn ”Trevor”  
 Lundberg

1 Marvin Myhrberg 2002
Viktor Fuchs 1999

99 Adam Jahnfors 2001
2 Erik Wåhlin 1995
3 Mattias Ingvarsson 1994
4 Joel Lundgren 2001
5 Viktor Lager 1992
6 Simon Stigenberg 1993
8 Richmond Sobrinho 1994
9 Bachir Katourgi 1993
10 Eminn Ghozzi 1997
11 Filip Sundberg 1999
12 Tobias Enhörning 2000
13 Renia Sulaiman 2000
14 Ludwig Ahl 1994
15 Jonathan Skoglund 2001
16 Oliver Young Shing 2001
17 Kenny Pavey 1979
18 Sebastian Hylén 1998
21 Amar Eminovic 1999
22 Filip Nieminen Eriksson 2001
24 Aymann Ahmed 1995



Tränare Rikard Norling 
Ass. tränare Patric Jildefalk 
Individuell tränare Sean O´Shea 
Fystränare Michael Lawson 
Naprapat Luis Oyarzo
Målvaktstränare Kyriakos Stamatopoulos
Materialförvaltare Håkan Sjöberg
Sportchef Björn Wesström
Ass. Sportchef Henrik Jurelius

23 Budimir Janošević 1989
34 Oscar Linnér 1997
35 Samuel Brolin 2000
2 Daniel Granli 1994
3 Per Karlsson 1986
5 Jesper Nyholm 1993
6 Panajotis Dimitriadis 1986
7 Sebastian Larsson 1985
8 Enoch Kofi  Adu 1990
9 Rasmus Lindkvist 1990
10 Chinedu Obasi 1986
11 Nabil Bahoui 1991
12 Felix Michel 1994
14 Karol Mets 1993
15 Robert Lundström 1989
16 Anton Salétros 1996
17 Daniel Mushitu 2000
18 Bilal Hussein 2000
19 Saku Ylätupa 1999
20 Tarik Elyounoussi 1988
24 Heradi Rashidi 1994
26 Joel Ekstrand 1989
29 Erik Kahl 2001
30 Kolbeinn Sigþórsson 1990
36 Henok Goitom 1984

AIK



2019  Omgång 1 Värtans IK - Enskede IK 1-2
2018 Omgång 2 Enskede IK -  Degerfors IF 1-2 **
 Omgång 1 Enskede IK - Sollentuna FF 2-1
2017 Omgång 1 Huddinge IK - Enskede IK 1-4
 Omgång 2 Enskede IK- Gefl e IF 1-2 **
2016 Omgång 1 Huddinge IK - Enskede IK 4-6 (2-2) *  
 Omgång 2 Enskede IK - IK Sirius FK 0-3
2015 Omgång 1 IFK Aspudden/Tellus - Enskede IK 2-4
 Omgång 2 Enskede IK - GIF Sundsvall 0-4
2014 Omgång 1 Enskede IK - Athletic FC United 0-1
2013 Omgång 1 Enskede IK - Nyköping BIS 1-3
2012 Omgång 1 IFK Västerås - Enskede IK 2-3
 Omgång 2 Enskede IK - Landskrona BOIS 0-1
2011 Förkval Svärtinge SK - Enskede IK 1-9
 Omgång 1 Enskede IK - Hammarby TFF 1-0
 Omgång 2 Enskede IK - Vasalund IF 3-4
2010 Förkval Sörskogens IF - Enskede IK 0-4
 Omgång 1 Enskede IK - Valsta Syrianska IK 0-2
2009 Förkval Enskede IK - Linköpings FF 1-0
 Omgång 1 Enskede IK- Arameiska-Syrianska  1-0
 Omgång 2 Enskede IK - IFK Norrköping FK 1-2
2008 Omgång 1 Enskede IK - Valsta Syrianska IK 0-2
2007 Omgång 1 Hässelby SK FF - Enskede IK 0-5
 Omgång 2 Enskede IK - Trelleborgs FF 0-2
2006 Omgång 1 Eneby BK - Enskede IK 1-5
 Omgång 2 Enskede IK - Väsby United 1-3
2005 Omgång 1 BK Forward - Enskede IK 1-2 *
 Omgång 2 Enskede IK - Helsingborgs IF 2-0 **
 Omgång 3 Enskede IK - Visby IF Gute FK 3-1
 Omgång 4 Enskede IK – Djurgården IF 1-5 
2004 Omgång 1 Enskede IK - Karlslunds IF HFK 2-1
 Omgång 2 Enskede IK - Östers IF 0-2
2003 Omgång 1 Enskede IK - Valsta Syrianska IK 1-3
  *   Efter straffar  ** Efter förlägning

ENSKEDE IK I SVENSKA CUPEN  



Hakans
Hörna
Hakan Bezgin  |  Tränare Enskede IK

Som vi har sett fram emot den här dagen!

Säsongen 2019 är vi väldigt stolta över, många positiva delar att plocka med oss 
inför framtiden. En del är att vi fortsätter fl ytta upp spelare från vår egna ungdom-
sverksamhet hela vägen in i herrlaget, inte nog med det utan att de fl esta spelare 
också startar matcherna regelbundet och är en viktig del av stommen visar att vi 
som förening är på helt rätt väg. En slutplacering som 4:a i tabellen för herrlaget 
och en serieseger för vårt U-19 lag som kommande år spelar i allsvenskan för 19 
åringar. 
Enskede som förening mår utifrån mitt perspektiv väldigt bra, man arbetar med en 
långsiktig process där spelarutveckling har högsta prioritering!
En gemensam plattform för alla tränare från U-16 till herrlaget som vi under år 2019 
utvecklat vidare. Där vi jobbar med en röd tråd genom hela föreningen i ämnen 
som träningsmetodik, spelmodell och ledarskap. 
Kort och gott så är vi på väg framåt i en resa som precis startat och jag är oerhört 
stolt att få vara en del av den resan!
Matchen idag spelar vi mot ett av Sveriges bästa fotbollslag. För oss är det här 
en av de största händelserna någonsin. Att få spela på nationalarenan mot AIK i 
en tävlingsmatch. Just där ligger också många av utmaningarna för våra spelare, 
att samtidigt som vi tar in alla intryck kunna prestera på en hög nivå. Det kommer 
defi nitivt behövas idag. 
Vi vet om att AIK:s styrkor ligger framförallt i inläggsspelet mot deras två forwards. 
Att vi kan skydda vårt straffområde idag genom att vara 1:a och 2:a på boll blir vik-
tigt. Att vi klarar av försvarsspelet i ytterkorridorer mot deras wingbacks är också 
en nyckel. Sen måste vi fortsätta som vi alltid gjort, tro på vårt egna spel. Fortsätta 
göra det vi är bäst på. Vi ska vara oss själva och vara nöjda med vår prestation 
efter match. Når vi dit så är vi nöjda, det räcker nämligen långt och kan räcka hela 
vägen till seger!
     Hakan



handlar i grund och botten om ett förändrat 
synsätt på hur en verksamhet bör bedrivas 
för att skapa bra förutsättningar för en 
välfungerande barn- och ungdomsfotboll. 

Konceptet är helt och hållet baserat på 
dagens forskning kring bland annat spelar-
utveckling samt barns psykiska, fysiska 
och sociala utveckling. 

ENSKEDEMODELLEN...

ÅRETS BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING I  SVENSK FOTBOLL 2016



TACK TILL VÅRA SPONSORER

OFFICIELLA SPONSORER

MATERIAL SPONSORER

LAGSPONSORER

HUVUDSPONSOR



TACK TILL VÅRA SPONSORER

KLUBBSPONSORER


