
Odds på Eurovision semifinal 2:

Sverige enkelt till final – får sällskap av Norge
På torsdag är det dags för den andra semifinalen av Eurovision och enligt Unibets odds kommer Sverige och Norge enkelt ta sig vidare till
final. Ett spel på att Benjamin Ingrosso får äntra finalscenen på lördag står i oddset 1.01.

Fjolårssegraren Portugal är värd för årets Eurovision och spelplats för den andra semifinalen är återigen Altice Arena i Lissabon. Benjamin Ingrosso är
tillsammans med Norges Alexander Rybak hela semifinalens storfavorit. Rybak, som vann Eurovision 2009, ställer i år upp med låten ”That’s how you write
a song”.

– Benjamin Ingrosso ska enkelt dansa sig vidare till lördagens spektakel, och tar han sig väl dit kan ju allt hända. Vad Rybak kan känner vi till sen tidigare
och i oddslistan är han snäppet före Ingrosso när det gäller slutsegern. Med det sagt hoppas jag så klart att Ingrosso dance Rybak off redan på torsdag,
säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Övriga nationer som spelarna tror går vidare är bland annat Australien (1.18), Moldavien (1.10), Ukraina (1.12), Polen (1.30) och Holland (1.40).

Oddsen på Eurovision Semifinal 2, head-to-head:

Kvalificera sig för final (nej) 
Australien 1.18 (3.95)
Danmark 1.35 (2.95)
Georgien 4.50 (1.15)
Holland 1.40 (2.75)
Lettland 1.72 (2.20)
Malta 2.75 (1.40)
Moldavien 1.10 (5.50)
Montenegro 4.50 (1.15)
Norge 1.01 (11.00)
Polen 1.30 (3.15)
Rumänien 2.00 (1.72)
Ryssland 2.00 (1.72)
San Marino 11.00 (1.01)
Serbien 3.20 (1.30)
Slovenien 5.50 (1.10)
Sverige 1.01 (11.00)
Ukraina 1.12 (5.00)
Ungern 1.40 (2.75)

Se uppdaterade odds här: https://se.unibet.com/betting#filter/tv___novelty/1004524244

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