
Samir och Viktor klättrar i oddslistan
Imorgon är det dags för den andra deltävlingen i årets Melodifestival. I Göteborg tävlar bland andra hela tävlingens storfavorit Liamoo och
enligt spelarna lär hemmasonen få en bekväm resa till finalen. Samir och Viktor ser ut att kamma hem den andra direktplatsen, ett spel på
den populära duon står i oddset 1.70. Deltävlingens stora underdog är Stiko Per Larsson med ett finalodds på 26.00.  

Mello-karusellen snurrar igång deltävling nummer två, och det är ett namnkunnigt startfält som gör upp i Göteborg. Förutom storfavoriten Liamoo och Samir
och Viktor gör Jonas Gardell debut som artist i Melodifestivalen. Enligt oddsen ser han dock ut att få det tufft att ta sig ens till andra chansen.

– Det ska bli kul att se, och höra, Jonas Gardell på mello-scenen. Kanske kan han skrälla och visa att gammal är äldst, men det blir svårt. Liamoo är
tokfavorit att gå direkt till final och nu har även allkonstnärerna Samir och Viktor ett visst favorittryck. Det är dock rätt jämnt i oddslistan så lördagskvällen
har faktiskt potential att bli en rejäl smällkaramell, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

I den andra deltävlingen återfinns även Mimi Werner, Ida Redig, Margaret och Stiko Per Larsson. Den sistnämnde är deltävlingens stora underdog, ett spel
på att Stiko går direkt till final står i oddset 26.00.

Unibet odds på Melodifestivalens andra deltävling i Göteborg:

Vilka artister går direkt final?
Liamoo 1.12
Samir och Viktor 1.70
Margaret 2.35
Jonas Gardell 3.75
Mimi Werner 4.00
Ida Redig 5.00
Stiko Per Larsson 26.00

Fakta om Unibets odds på Melodifestivalen
Unibets odds på Melodifestivalen har varit otroligt träffsäkra genom åren. Inför de senaste 15 finalerna (2003 till 2017) har oddsen prickat in vinnaren hela 12
gånger. De tre plumparna i protokollet är från 2005, 2013 och 2017 då Martin Stenmark, Robin Stjernberg och Robin Bengtsson stod som slutsegrare.
Oddsen pekade då istället på Nanne Grönvall, Yohio och Nano. Nanne, Yohio och Nano fick dock flest tittarröster, men de internationella jurygrupperna ville
annorlunda.

Uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#event/1004372705 

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com
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