
Nu börjar Sveriges jakt på det tionde VM-guldet – Kanada som
vanligt favorit
Imorgon drar hockey-VM igång för 81:a gången i ordningen. Årets turnering är förlagd i Tyskland och Frankrike och precis som alla andra år
är Kanada stor guldfavorit. Sverige, som jagar ett tionde guld, inleder turneringen med en riktig smällkaramell då Ryssland står för
motståndet. 

Kanada är som vanligt storfavoriter och årets trupp har både bredd och spets. Sverige ses som främsta utmanare till kanadensarna och kommer också
kunna ställa ett par stjärnfyllda femmor på isen. Bland de övriga nationerna är det främst Ryssland och Finland som ser ut att kunna ställa till med lite
problem för förhandsfavoriterna.

– Ur en svensk synvinkel kan VM bli en riktig höjdare och det ger förstås lite extra råg i ryggen om man lyckas fälla den ryska björnen i premiären. I övrigt
är jag lite besviken över att Jaromir Jagr inte är med men vill ändå slå ett slag för tjeckerna som alltid är svårslagna med sin patenterade kontringshockey,
säger Henrik Holm på Unibet.

Sverige kommer till VM med rekordmånga NHL-stjärnor (16 stycken) vilket är en av anledningarna till att man ses som huvudutmanare till kanadensarna.
Dock är det inte alltid så att många NHL-stjärnor automatiskt innebär en topplacering. Senast Sverige hade så många NHL-spelare i truppen var under VM
på hemmaplan 2012, då åkte Tre Kronor ut i kvartsfinalen mot Tjeckien.

– Vilka NHL-stjärnor som kommer till VM är alltid en följetång, historien har dock visat att ett stjärnfyllt lag inte betyder omedelbar succé. Tvärtom är den
gamla sanningen om att motivation slår klass extra gångbar under ishockey-VM. Förutom för Kanada då förstås, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Sveriges preliminära trupp till ishockey-VM 2017:
Målvakter: Viktor Fasth, Eddie Läck, Niklas Svedberg. Backar: John Klingberg, Philip Holm, Anton Strålman, Calle Rosén, Oliver Ekman Larsson,
Alexander Edler, Jonas Brodin, Victor Hedman. Forwards: Marcus Krüger, Dennis Everberg, Joel Lundqvist, Joel Eriksson Ek, Elias Lindholm, William
Nylander, Carl Söderberg, Joakim Nordström, Carl Klingberg, Victor Rask, Linus Omark, Mario Kempe, William karsson. Gabriel Landeskog

Se uppdaterade odds på ishockey här: https://se.unibet.com/betting#filter/ice_hockey/all/all/all/competitions

Ishockey-VM 2017 – fredagens matcher
Finland – Vitryssland 
1.30 – 6.25 – 8.20

Sverige – Ryssland 
2.35 – 4.30– 2.55

Tjeckien – Kanada 
4.65 – 5.45– 1.53

USA – Tyskland 
1.55 – 5.25– 4.65

Ishockey-VM 2017 – Slutvinnare
Kanada 2.80
Sverige 4.00
Ryssland 4.25 
Finland 8.50
Tjeckien 11.00
USA 11.00
Schweiz 61.00
Slovakien 76.00
Tyskland 101.00
Danmark 126.00
Norge 151.00
Lettland 176.00
Frankrike 226.00
Vitryssland 226.00
Slovenien 601.00
Italien 1001.00

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