
Oddsen på en naken Calle Halfvarsson
På söndag är det dags för den klassiska femmilen i VM i Lahtis. Martin Johnsrud Sundby är storfavorit men landsmannen Petter Northug lurar
i vassen. Skulle Northug ta hem femmilen blir det upp till bevis för Calle Halfvarsson om han som utlovat kommer köra SM naken.

Den klassiska femmilen avslutar skid-VM i Lahtis och inför söndagens batalj ser Martin Johnsrud Sundby ut att ha ett järngrepp om segern. Främsta
utmanare är Sergei Ustyugov och Markus Hellner. Den norske citatmaskinen Petter Northug har de senaste dagarna rasat på oddslistan och kanske har
norrmannen fått en extra morot i och med Calle Halfvarssons nakenutspel.

– Calle Halfvarssons uttalande om att han kommer köra SM naken ifall Northug vinner ger lite extra krydda, även om jag tror det blir tufft för norrmannen,
säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Förutom Johnsrud Sundby, Ustyugov och Hellner är det framförallt rutinerade Dario Cologna som tillsammans med Alex Harvey och Petter Northug kommer
att vara med och slåss om medaljerna.

– Femmilen är alltid spännande men i år ser Martin Johnsrud Sundby svårslagen ut. Sverige får sätta sitt hopp till att Markus Hellner kan sätta lite käppar i
hjulet för grannarna i väst, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Unibets odds på femmilen i skid-VM 2017
Martin Johnsrud Sundby 2.10
Sergei Ustyugov 4.00   
Markus Hellner 9.00   
Petter Northug 12.50
Dario Cologna 18.00
Alex Harvey 18.00
Matti Heikkinen 21.00
Johan Olsson 21.00   
Maruice Manificat 26.00

Oddsen på femmilen i skid-VM 2017:
https://se.unibet.com/betting#filter/wintersports/cross-country/men

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 073-143 94 78, henrik.holm@unibet.se

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 10 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 15 miljoner kunder i mer än 100 länder och erbjuder spel på 20 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.unibet.co.uk, www.maria.com, www.mariacasino.ee, www.mariacasino.dk och www.mariacasino.co.uk
. Kindred Group 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 Kindred Group plc finns på www.kindredplc.com och twitter.com/KindredGroup


