
De är nominerade till årets bästa spelare i division 2 Norra
Svealand
Idag kan Unibet presentera de som nominerats till att få utmärkelsen årets bästa spelare i division 2 Norra Svealand. Totalt gör
tre spelare upp om titeln på varje position och bakom nomineringarna står lokala fotbollsjournalister, bloggar, föreningar och
tränare. 

För fjortonde året i rad ska nu årets bästa spelare i division 2-fotbollen koras. Tävlingen instiftades 2003 för att rikta strålkastarljuset på
fotbollen i de lite lägre divisionerna samt belöna de som utmärkt sig extra i division 2 den gångna säsongen.

Gensvaret från journalister, bloggare, föreningar och tränare har varit stort även denna upplaga och hundratals spelare har lyfts fram som
värdiga vinnare.

– För fjortonde året i rad hyllar vi alla stjärnorna i division 2. Serien visar återigen att den är full av talanger och spelare att räkna med. Det
kommer bli en tuff match för årets nominerade, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet. 

I denna första fas är tre spelare per position i varje division 2-serie nominerade. Nästa steg i tävlingen är att utse säsongens bästa målvakt,
back, mittfältare och anfallare i varje serie.

Slutvinnarna på varje position tillika Sveriges bästa spelare i division 2 utses senare i oktober. Förutom äran vinner bästa målvakt, back,
mittfältare och anfallare 15 000 kr var, där 10 000 kr går till föreningen och 5 000 kr till spelaren. Sedan starten har Unibet delat ut över
800 000 kronor till landets division 2-föreningar.

De nominerade spelarna i division 2 Norra Svealand är:

Bästa målvakt: Anton Hermansson, BKV Norrtälje, Kjell Jönsson, Sundbyberg IK, Jonas Olsson, Sollentuna FK

Bästa back: Carl Klinton, Skiljebo SK, Viktor Eriksson, Sollentuna FK, Sean Sabetkar, Karlbergs BK

Bästa mittfältare:  

Emil Skogh, BKV Norrtälje, Mathias Karelius Karlbergs BK, Robert Mambo Mumba, FC Gute

Bästa anfallare: Andreas Bellander, Norrtälje BKV, Mikael Thorstensson, Sollentuna FK, Modou Gassama, Karlbergs BK 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com 

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den
europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via
www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee,www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee
, och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist
spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twittwr.com/UnibetGroup. 


