
Oddsen på Glenns trissvinst
På fredag den 10 april ska Glenn Hysén skrapa en Trisslott i TV4:s morgonsoffa. Högsta vinsten är 5 miljoner kronor. Spelbolaget
Unibet har nu oddsen för hur mycket pengar Glenn kommer att vinna. För den som tror på en högvinst finns det pengar att
tjäna.

– Det mest sannolika är att Glenn kommer att kamma hem 100 000 kr på fredag. Skulle han vinna 2,5 eller 5 miljoner kronor finns det en rejäl
slant att tjäna för den som vågar satsa på det. Oddset på dessa två högvinster är 75 gånger pengarna, säger Jonas Nilsson, pressansvarig
på Unibet.

Glenn Hysén, som till vardags jobbar som spelambassadör för Unibet, vet vad han kommer att göra med vinstpengarna.

– Jag har tidigare sagt att jag vill ge pengar till mina barn och det står jag fast vid. Jag hoppas såklart att det blir en högvinst, men hur det än
går så kommer min vardag inte att förändras. Jag trivs bra med liv, säger Glenn Hysén.

Det finns många som håller tummarna för Glenn och nu är den stora frågan hur mycket pengar han kommer att vinna. De mest troliga
alternativen är 100 000 eller 250 000 kr.

– Med Glenns osannolika tur skulle det inte förvåna oss om han vinner minst en miljon. Vi är i så fall de första att gratulera honom, säger
Jonas Nilsson.

Unibets odds på Glenns trissvinst

Hur mycket pengar kommer Glenn att vinna på Triss?

Vinst, kr Odds Sannolikhet
5 000 000 75.00 1.25 %
2 500 000 75.00 1.25 %
1 000 000 12.00 7.5 %
250 000 3.50 26.25 %
100 000 1.95 48.75 %
50 000 7.00 13.75 %

Kommer Glenn att vinna 1 miljon kronor eller mer?

Ja 25.00 (3.75 %)

Nej 1.01 (96.25 %)

Kommer Glenn att vinna 500 000 kr eller mer?

Ja 8.00 (11.25 %)

Nej 1.05 (88.75 %)

Kommer Glenn att vinna 100 000 kr eller mindre?

Ja 1.45 (62.50 %)

Nej 2.55 (37.50 %)

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