
”Malmö tar revansch nästa år”
I lördags avslutades årets upplaga av Allsvenskan. IFK Norrköping tog hem guldet efter 26 års väntan.  Men att de gör om
bedriften nästa säsong är inget spelbolaget Unibet tror på i första hand, istället tippas Lennart Johanssons pokal åter hamna i
Malmö. 

Inför årets säsong spelades IFK Norrköping till oddset 56 gånger pengarna att ta hem guldet och inför nästa års säsong är man, trots guldet,
även denna gång högoddsare. Norrköping att vinna Allsvenskan 2016 spelas till 21 gånger insatsen. Istället är det Malmö FF som tippas spela
hem serien nästa år, till oddset 2.50.

– Vi tror att Norrköping kommer få det tufft att upprepa sin bragd redan nästa säsong. Flera nyckelspelare lär lämna och man har också ett
Champions League att fokusera på. Istället ser vi att Malmö som troligen fullt ut kan fokusera på Allsvenskan tar revansch direkt, säger Jonas
Nilsson, pressansvarig på Unibet.

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

Vilket lag vinner allsvenskan 2016?

Malmö FF 2.50

AIK 4.50

IFK Göteborg 4.75

Elfsborg 6.50

Norrköping 21.00

Djurgården 31.00

Häcken 31.00

Hammarby 41.00

Helsingborg 126.00

Örebro 176.00

Kalmar FF 251.00

Gif Sundsvall 501.00

Gefle 751.00

Östersund 751.00

Jönköping Södra 1 001.00

Sirius 1 251.00

Falkenberg 1 501.00
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