
Oddsen på att Janne Andersson är med i Let’s Dance och att
”Granen” sommarpratar
I tisdags presenterade förbundskapten Janne Andersson den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM i Ryssland. I samband med att det
börjar dra ihop sig till mästerskapet presenterar Unibet nu ett antal specialodds med koppling till de svenska landslagsprofilerna. Kommer
Janne Andersson vara med i Let’s Dance, eller blir han rentav statsminister 2022?

Den svenska landslagstruppen är satt och för Blågult handlar de närmsta veckorna om att förbereda sig till tänderna för världsmästerskapet i Ryssland. Men
vad kommer egentligen hända efter mästerskapet?

Unibet kan nu presentera odds på om Andreas Granqvist sommarpratar i sommar, om Emil Forsberg blir utsedd till Sveriges bäst klädda man av Café 2019
och om Janne Andersson faktiskt kommer vara med i nästa års upplaga av Let’s Dance.

– Fokus är förstås på vilka som vinner VM och framförallt hur det kommer gå för Sverige, men visst vill man veta vad som kommer ske efter mästerskapet.
Att Andreas Granqvist sommarpratar ser inte alls omöjligt ut, inte heller att Emil Forsberg blir utsedd till elegantast i Sverige. Med eller utan Gucci-jacka.
Lite högre odds är det på att Janne Andersson är med i Let’s Dance. Å andra sidan kallas han inte Party-Janne för inte, säger Henrik Holm, spelexpert på
Unibet.

Ett spel på att Andreas Granqvist sommarpratar i år står i oddset 5.00, liksom ett spel på att Emil Forsberg blir utsedd till Sveriges bäst klädda man av
Café under 2019. Att nästa kungabebis döps till Janne bedöms som mer osannolikt, ett sådant spel ger 100 gånger pengarna. Än mer otroligt är det att
Janne Andersson blir statsminister 2022 (500 gånger pengarna).

Unibets specialodds på landslagsprofilerna:

Att Andreas Granqvist sommarpratar 2018
Ja 5.00
Nej 1.14

Att Emil Forsberg blir utsedd till Sveriges bäst klädda man av Café 2019
Ja 5.00

Att Janne Andersson deltar i Let’s Dance 2019
Ja 15.00
Nej 1.01

Att nästa kungabebis döps till Janne
Ja 100.0

Att Janne Andersson blir statsminister 2022
Ja 500.0

För fler och uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#filter/tv___novelty/1004687610 

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