
Jerringpriset – jämnare än någonsin enligt oddsen
I går tillkännagavs vilka 14 svenska idrottare som har chans att ta hem Jerringpriset - även kallat ”folkets pris” på Idrottsgalan i
Globen den 14 januari 2014. Redan nu kan man spela på vem man tror tar hem det den ärofyllda utmärkelsen. Knapp oddsfavorit
är golfaren Henrik Stenson som nyligen blev den första någonsin att vinna både USA- och europatouren. En spelad hundralapp
på Stenson som vinnare av Jerringpriset ger 375 kronor tillbaka hos spelbolaget Unibet.

Enligt oddsen väntas han få tuffast tänkbara motstånd av en viss Zlatan Ibrahimović. Tar Zlatan hem folkets pris betalar en spelad hundralapp endast 400
kronor tillbaka. Även Johan Olsson ligger bra till efter supersegern på femmilen under skid-VM i Val di Fiemme. Dessutom har Tre Kronor en bra chans efter
segern i VM på hemmaplan.

– När folket ska rösta fram vinnaren av Jerringpriset tyder det mesta på att det blir ett mycket jämnt lopp mellan Henrik Stenson och Zlatan Ibrahimović. Två
utomordentliga idrottare som stått för smått otroligt insatser det gångna året. Däremot vill jag höja ett varningens finger för längdskidåkaren Johan Olsson
och herrarnas ishockeylandslag som mycket väl kan snuva de båda förhandsfavoriterna på folkets pris, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet
Sverige.

Unibets odds på Jerringpriset

Jerringpriset 2014: Vinnare
Henrik Stenson                     3.75
Zlatan Ibrahimović                 4.00
Johan Olsson                       5.50
Ishockeylandslaget herrar      5.50
Abeba Aregawi                     15.00
Caroline Hedwall                   20.00
Lotta Schelin                        20.00
Sarah Sjöström                     20.00
Innebandylandslaget herrar    25.00
Maja Reichard                       25.00
Team Niklas Edin                  30.00
Petter Öström                       30.00
Sofia Mattsson                     40.00
Li Fen                                   50.00

Direktlänk till oddsen: 
https://se.unibet.com/betting#/group/2000053320/category/0

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com
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