
Revanschen – U21-landslaget tar hem Jerringpriset
Ikväll går årets Idrottsgala av stapeln och de bästa av de bästa ska koras. Sarah Sjöström snuvade U21-landslaget på
Bragdguldet, men ikväll får hon med största sannolikhet se sig besegrad av U21 landslaget då de är storfavoriter sett till
oddsen att ta hem Jerringpriset. 

U21-landslaget i fotboll ger just nu 1.50 gånger insatsen att ta hem priset, medan andrahandsfavoriten Sarah Sjöström spelas till 3.50 gånger
pengarna. 

– Det var inte många som trodde på U21-landslaget inför sommaren EM, men de kom att tysta kritikerna och kämpade sig in i svenska folkets
hjärtan, något vi tror man belönas för ikväll, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Sett till hur spelarna valt att placera sina pengar är det nästan helt jämt mellan U21-landslaget och Sarah Sjöström. 40 procent av spelen har
lagts på Sarah Sjöström och 39 procent U-21 landslaget.

Zlatan Ibrahimovic vann Jerringpriset 2007 och är inför kvällens utdelning tredjehandsfavorit till oddset fem gånger pengarna. Elva procent av
spelen har lagts på honom.

– Det var nio år sedan Zlatan vann priset, och han är en av våra främsta idrottspersonligheter, men vi tror att motståndet denna gång är för
starkt. Han har vunnit åtskilliga priser genom åren och utgångstipset är att svenska folket vill tacka U21-landslaget för sommarens guld genom
att ge dem detta pris, säger Jonas Nilsson.

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

Jerringpriset 2015 – Vinnare
U21-landslaget i fotboll 1.50
Sarah Sjöström 3.50
Zlatan Ibrahimovic 5.00
Charlotte Kalla 21.00
Johan Olsson 31.00

Så tror spelarna
Sarah Sjöström, 40%
U21-landslaget, 39%
Zlatan, 11%
Charlotte Kalla, 10%
Johan Olsson, 0%
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