
Glädjeoddset: Sverige favorit inför kvällens ödesmatch
Ikväll ställs Sverige mot Ryssland i en rejäl ödesmatch i handbolls-EM. Svensk vinst är ett måste för att ha god chans att gå
vidare i turneringen- och för att även ha chans på en OS-kvalplats. Förlust och OS-kvalplatsen är borta. Men sett till oddsen
från Unibet är man favorit inför kvällens match och svensk vinst spelas till oddset 1.67 (förlust 2.85).

– Sverige har inte direkt spelat bländande handboll under detta mästerskap, men det har börjat se bättre och bättre ut. Så sent som i
november besegrade man också Ryssland i två träningsmatcher och vi tror att man går vinnande även ur detta möte, säger Jonas Nilsson,
pressansvarig på Unibet.

Men oddsen är emot Sverige när det gäller att avancera vidare i EM. Mest sannolikt, sett till oddsen, är att Sverige slås ut i gruppspelet (1.01).
Frankrike är fortsatt favorit att ta hem EM.

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

Sverige – Ryssland

1: 1.67

X: 8.50

2: 2.85

Handbolls-EM, Sverige

Vinner titeln: 201.00

Kommer tvåa: 151.00

Slås ut i semifinal: 15.00

Slås ut i gruppspelet: 1.01

Handbolls-EM, Sverige

Att gå till final: 30.00

Handbolls-EM, Sverige, att ta sig till semifinal

Ja: 15.00
Nej: 1.01

Handbolls-EM, vinnare

Frankrike: 3.15

Spanien: 3.75

Danmark: 4.50

Polen: 4.60

Kroatien: 11.00

Norge: 21.00
Tyskland: 31.00

Ryssland: 51.00

Ungern: 101.00

Sverige: 201.00
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