
Rolandz utmanar Mariette och Felix
På lördag är det dags för den fjärde och sista deltävlingen i årets Melodifestival. Mariette och f.d. pojkbandsstjärnan Felix Sandman är
spelarnas favoriter i Örnsköldsvik, men Robert Gustafssons dansband Rolandz kryper allt närmre i oddslistan. 

Örnsköldsvik är spelplatsen för årets sista mello-deltävling och enligt oddslistan kommer Mariette och Felix Sandman gå direkt till final. Samtidigt har
dansbandet Rolandz 2.05 i odds så Robert Gustafsson o co är inte allt för långt efter toppduon.

– Mariette ställer upp i Mellon för tredje gången och är en het kandidat till slutsegern. Felix Sandman kör numera solo och det blir spännande att se hur han
levererar utan sina O’s. Sedan är det förstås kul att se hur karaktären Roland lyckas med sitt Rolandz, det kan bli allt annat än torsk, säger Henrik Holm,
spelexpert på Unibet.

Övriga artister i den sista deltävlingen är Elias Abbas, Oliva Eliasson, Emmi Christensson och Felicia Olsson. Emmi Christensson och Oliva Eliasson är de
som enligt spelarna främst utmanar Rolandz om de två kvalplatserna.

Unibet odds på Melodifestivalens fjärde deltävling i Örnsköldsvik

Vilka artister går direkt final?
Felix Sandman 1.30
Mariette 1.50
Rolandz 2.05
Emmi Christensson 4.00
Oliva Eliasson 5.50
Elias Abbas 12.00
Felicia Olsson 14.00

Uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#filter/tv___novelty/sweden/melodifestivalen/1004372708 

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