
Staden som vinner solligan enligt oddsen
Stora delar av Sverige har lapat sol i flera veckor och nu kan Unibet meddela att det kommer bli Visby som kammar hem den ärofyllda titeln.
Hansastaden är främst utmanad av ö-konkurrenten Borgholm och världsarvet Karlskrona.

En försommar full av sol och fotbollsrelaterat lyckorus börjar gå in i semestertider och nu hjälper Unibets svenskarna att välja vart man ska spendera
ledigheten. Visby, Borgholm och Karlskrona är enligt spelarna säkra kort, och vill man ha långa dagar är som alltid Luleå ett hett alternativ.

– Den svenska försommaren har uppvisat ett fantastiskt väder över hela landet, men spelarna tror inte att det absoluta topprekordet på 38 °C kommer att
slås. Visby, Borgholm och Karlskrona är som vanligt i topp när det gäller solligan, själv tror jag att soliga Karlstad kan göra comeback, säger Henrik Holm,
spelexpert på Unibet.

Fler sommarspecialer
Unibet har dessutom tagit fram odds på hur den svenska fiskesommaren blir. Ett spel på att vi får se den största gäddfångsten någonsin ger 21.00 gånger
pengarna, och att någon drar upp en rekordabborre står i oddset 15.00.

Det svenska herrlandslagets framgångar i fotbolls-VM har fått Sverige att stå still, men att framgångståget leder hela vägen till en bragdartad guldmedalj ses
som osannolikt av spelarna. Ett spel på att Blågult tar hem hela mästerskapet ger 61.00 gånger pengarna, att jämföra med favoriten Brasilien som står i
oddset 4.75. Brassarna är främst utmanade av Spanien (5.50) och Belgien (6.50).

Unibets odds på sommaren 2018:

Stad med flest soltimmar
Visby 2.50
Borgholm 3.00
Karlskrona 4.50
Luleå 6.00
Karlstad 8.50
Norrköping 16.00
Stockholm 16.00
Göteborg 21.00
Lund 21.00
Umeå 21.00
Borlänge 26.00
Kiruna 26.00
Växjö 26.00
Östersund 26.00

Rekordet för den högsta noterade temperaturen i Sverige slås (aktuellt rekord 38 °C)
Ja 51.00

Rekord för den största abborren som någonsin fångats
Ja 15.00

Rekord för den största gäddan som någonsin fångats
Ja 21.00

Vinnare av fotbolls-VM 2018
Brasilien 4.75
Spanien 5.50
Belgien 7.50
England 8.50
Frankrike 9.00
Kroatien 12.00
Argentina 14.00
Colombia 24.00
Portugal 24.00
Uruguay 25.00
Schweiz 31.00
Mexiko 51.00
Sverige 61.00
Danmark 67.00
Ryssland 67.00
Japan 151.0

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

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