
Oddsen på Melodifestivalen: Enkel resa för Margaret och Felix
Sandman i Andra chansen
På lördag är det dags för Andra chansen när Melodifestivalen kommer till Kristianstad. Åtta artister gör i fyra dueller upp om lika många
finalplatser till Friends Arena. Margaret och Felix Sandman är de största favoriterna och kommer enligt spelarna få en relativt enkel resa till
finalen.

Årets Mello går in på sluttampen men innan Sveriges Eurovision-bidrag ska koras behöver ytterligare fyra artister fylla finalfältet. I Kristianstad gör bland
andra Let’s Dance-profilen Sigrid Bernson upp med rutinerade melloartisten Mendez medan den före detta pojkbandsartisten Felix Sandman kämpar mot
Mimi Werner.

– Förra året var Felix Sandman med i Andra chansen tillsammans med kollegorna i FO&O, och då blev det final. Enligt spelarna ser han ut att återupprepa
den bedriften, och då kan han nog bli rätt farlig i finalen. Jag ser fram emot lördagens show, förhoppningsvis sprakar den till lite extra, säger Henrik Holm,
spelexpert på Unibet.

I de två andra duellerna tampas Margaret med Moncho medan Renaida Braun gör upp med Oliva Eliasson. Margaret och Renaida Braun är spelarnas
favoriter till att kamma hem finalplatserna.

Unibet odds på Melodifestivalen

Kvalificera sig för final

Head to Head
Margaret 1.25
Moncho 3.55

Head to Head
Renaida Braun 1.40
Oliva Eliasson 2.70

Head to Head
Felix Sandman 1.15
Mimi Werner 4.75

Head to Head
Sigrid Bernson 2.40
Mendez 1.50

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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