
En procent av spelarna tror på Sverige i handbolls-EM
I morgon fredag drar handbolls-EM igång i Polen. Sverige går in i turneringen på lördag, och man gör det som underdogs.
Oddsen från Unibet pekar på att Sverige förvisso går vidare till andra gruppspelsomgången, men väl där tar det stopp. Att
Sverige spelar semifinal ger oddset sex gånger pengarna. Ett svenskt EM-guld spelas just nu till 33 gånger insatsen och
endast en procent av spelarna tror att Sverige vinner turneringen. 

Det svenska handbollslandslaget radade upp tre raka förluster i genrepsturneringen mot Spanien, Polen och Brasilien. Men inför stundande
EM går Sverige, som är de mesta mästarna genom tiderna i EM-sammanhang, in i turneringen som högoddsare.

– Sverige kommer till EM med ett ungt lag och vi har svårt att se att de ska kunna utmana stornationerna i detta mästerskap. Man lottades in i
en tuff grupp och bara att ta sig vidare från den kommer att ta på krafterna. Frankrike tror vi ligger bäst till att ta hem guldet, men
värdnationen Polen kan mycket väl komma att utmana om medaljerna, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Regerande mästarna Frankrike spelas till oddset 2.50 att vinna EM. Spanien och Danmark är de närmaste utmanarna, till oddsen 4.30
respektive 4.80. Polen som vinnare av EM ger 7.50 gånger pengarna.

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

Handbolls-EM 2016 – Vinnare (1-3)
Frankrike 2.50 (1.29)
Spanien 4.30 (1.58)
Danmark 4.80 (1.62)
Polen 7.50 (2.10)
Kroatien 11.00 (2.45)
Tyskland 26.00 (5.50)
Ungern 26.00 (6.00)
Sverige 33.00 (5.00)
Slovenien 41.00 (10.00)
Island 51.00 (12.50)
Serbien 76.00 (15.00)
Ryssland 81.00 (17.00)
Norge 201.00 (56.00)
Vitryssland 301.00 (101.00)
Makedonien 301.00 (101.00)
Montenegro 301.00 (101.00)

Handbolls-EM 2016 – Grupp C – Vinnare
Spanien 1.38
Sverige 7.00
Tyskland 8.00
Slovenien 9.00

Handbolls-EM 2016 – Sverige att få noll poäng i gruppspelet
Ja 4.50
Nej 1.16

Handbolls-EM 2016 – Antal poäng för Sverige i gruppspelet
0-1 poäng 3.50
2-3 poäng 2.40
4 poäng eller mer 2.40

Handbolls-EM 2016 – Sverige att gå vidare till andra gruppspelsomgången
Ja 1.45
Nej 2.55

Handbolls-EM 2016 – Sverige att nå semifinal
Ja 6.00
Nej 1.08

Handbolls-EM 2016 – Sverige att nå final
Ja 11.00
Nej 1.01

Vinnaren i handbolls-EM 2016. Så tror spelarna:
Frankrike, 54 %

Danmark, 19 %

Spanien, 15 %



Polen, 6 %

Kroatien, 2 %

Sverige, 1 %

Norge, 1 %

Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 21 olika
språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.unibet.co.uk, www.maria.com,
www.mariacasino.ee, www.mariacasino.dk och www.mariacasino.co.uk. Unibet har 10 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup


