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Årets profil er klar til superligaen - med Roskilde i hjertet
FC Roskildes 25-årige topscorer, Emil Nielsen, fortsætter karrieren i Lyngby
og landets bedste fodboldrække.
FC Roskilde og topscorer Emil Nielsen skilles – igen.
I 2015 rejste Emil Nielsen til den norske mesterklub Rosenborg som den dyreste spiller i
FC Roskildes historie. Nu fortsætter den 25-årige topscorer karrieren på højeste plan i
Danmark i superligaklubben Lyngby og skriver sig atter ind på listen som en af de dyrest
handlede spillere fra FC Roskilde.
For klubejer Carsten Salomonsson er det med blandede følelser, at FC Roskilde for anden
gang på fem år må sige farvel til en stor profil med mulighed for at forfølge potentialet på
højere niveau.
”Selvfølgelig har størrelsen af indtægten haft betydning for vores beslutning om at sælge
Emil, men det har været mindst ligeså vigtigt for os at sikre, at han kommer videre til den
rigtige klub på det rigtige niveau. Der er en særlig historie og et særligt bånd med stærke
personlige relationer mellem FC Roskilde og Emil Nielsen, og det har jeg dyb respekt for,”
siger Carsten Salomonsson.
Han understreger, at FC Roskilde havde økonomisk mere attraktive tilbud fra klubber på et
lavere niveau end Lyngby, men hensynet til Emil Nielsens muligheder for at udvikle karrieren
og få et gennembrud på højeste niveau har vejet tungt.
Solgt som 19-årig til norsk mesterklub
Emil Nielsen er opvokset i Store Merløse og kom til FC Roskilde som ungdomspiller. I 2013
blev han kåret til Årets Profil i 2. division, da han som topscorer med 34 mål var med til at
sikre FC Roskilde oprykning til 1. division.
Som 19-årig blev han solgt til den norske mesterklub Rosenborg, men på grund af en række
skader og efterfølgende operation fik han aldrig det ventede gennembrud, og efter en
periode som udlejet til AGF vendte han tiltage til FC Roskilde for at kickstarte karrieren.
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Det lykkedes, og i den forgangne sæson viste han igen storform og blev topscorer med 20
mål – det næsthøjeste i 1. division. Præstationen rakte dog til endnu en kåret som årets
profil – denne gang i 1. division - en kåring, som kollegerne og Spillerforeningen står bag.
Med Roskilde i hjertet
Nu er han klar til endnu engang at tage et skridt op ad karrierestigen.
”Jeg har lige så store ambitioner, som da jeg blev solgt til Rosenborg. Jeg vil nå så langt som
overhovedet muligt. Derfor er jeg utrolig stolt og glad – stolt over at få muligheden for at
spille i Superligaen for Lyngby og glad for, at FC Roskilde har udvist stor forståelse ved at give
mig muligheden for at fortsætte karrieren på et højere niveau,” siger Emil Nielsen.
Han tilføjer, at han i årene i FC Roskilde har oparbejdet nære personlige relationer til mange
af de mennesker, der omgiver klubben – relationer, der blandt andet har været afgørende
for, at det nu er lykkedes at få karrieren tilbage i en opadgående kurve.
”Derfor vil FC Roskilde altid have en særlig plads i mit hjerte,” siger Emil Nielsen.
Yderligere oplysninger: Carsten Salomonsson, tlf. 24 83 67 97.
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