
Först EM-guld – nu Jerringpris
I fjol tog Sarah Sjöström, 22, hem det åtråvärda Jerringpriset på Idrottsgalan efter två EM-guld, sju EM-medaljer och två
världsrekord. Även i år är hon nominerad, men ses enligt spelbolaget Unibet som andrahandsfavorit till priset. Storfavorit är
Sveriges U21-herrlandslag i fotboll som spelas till oddset 1.50 att ta hem priset.

Igår onsdag tillkännagav Sveriges Radio de 13 kandidaterna till Jerringpriset 2015. Bland de utvalda att ta hem ”folkets pris” återfinns
sportprofiler som Charlotte Kalla, Erik Karlsson samt även Zlatan Ibrahimovic. Men favorit till att ta hem priset är ett lag, närmare bestämt
Sveriges U21-herrlandslag i fotboll som i somras bragdartat vann EM-guld.

– Det finns många goda kandidater till Jerringpriset, men ett EM-guld i fotboll är svårslaget och vår favorit till priset är U-21 landslaget. De var
långt ifrån favoriter inför turneringen men övertygade på vägen och krönte det hela genom att besegra Portugal i finalen, en imponerande
insats som vi tror svenska folket rankar högt, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Vinnaren av Jerringpriset röstas fram av svenska folket och presenteras på Idrottsgalan 25 januari 2016.

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

Jerringpriset 2015, vinnare:

Sveriges U21-herrlandslag i fotboll 1.50

Sarah Sjöström 3.50

Zlatan Ibrahimovic 4.50

Charlotte Kalla 9.00

Erik Karlsson 9.00

Johan Olsson 9.00

Annika Billstam 31.00

Badou Jack 31.00

Emma Dahlström 31.00

Isabelle Gulldén 31.00

Jennie Johansson 31.00

Lag Niklas Edin 31.00

Maja Reichard 31.00

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