
Tomas Brolin: ”Tror Björn Goop kan överraska”
På söndag gör 18 hästar upp i världens största travlopp, Prix d'Amérique. Svenskhoppen Mosaique Face och Oasis Bi är rejäla
högoddsare och spelas till 50 respektive 55 gånger pengarna. Storfavorit att ta hem det hela är franska Bold Eagle som står i
vinnaroddset 1.65. Forna fotbollsproffset Tomas Brolin tipsar dock att Timoko kan komma att bli en darkhorse. 

Unibets ambassadör Tomas Brolin är sedan flera år ett hängivet fan av travsport och efter att ha varit på plats på Vincennesbanan i Paris förra
året följer han i år tävlingarna hemma från TV-soffan. Inför storloppet tror han att favoriten Bold Eagle har goda vinstchanser, men att Timoko
har en chans att utmana.

– Bold Eagle är favorit och är det med rätta. Men jag tror och hoppas att Björn Goop kan överraska. Timoko är min vinnare även om man ska
ha respekt för Bold Eagle. Som spelare är favoriten inte så rolig och vi får försöka jobba bort honom. Fjolårsvinnande Up And Quick ska man
inte heller räkna bort och är en av de tre till fyra hästar bakom som kan vinna om favoriten gör bort sig, säger Tomas Brolin.

När det gäller svenskhoppen tror Tomas Brolin mest på Mosaique face.
– Han har ett bra genrep i ryggen och skulle kunna komma in bland de fem bästa.

Inför världens tuffaste travlopp erbjuder Unibet branschens bredaste och bästa utbud och det går bland annat att spela på vinnare, plats och
head-to-head.

Unibets tipsexpert Daniel Olenklint tipsar bland annat om vinnaren i duellen mellan Voltigeur De Myrt och Support Justice i webb-tv-
programmet ”Av spelare för spelare”.
– Support Justice kommer att gå barfota och jag är inte säker på att han kommer att gynnas av franska förhållanden, det finns en stigning i
banan och det är en lång distans och jag tror Voltigeur De Myrt kommer att komma före.

För fler speltips från Daniel Olenklint och Thomas Wilbacher se senaste avsnittet av webb-tv-programmet ”Av spelare för spelare” här:
https://www.youtube.com/watch?v=NQ8LlDeW6lU

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

Prix d'Amérique, vinnare (1-3)

Bold Eagle, 1.65 (1.25)

Up And Quick, 7.00 (2.05)

Timoko, 8.25 (2.05)

Lionel, 15.00 (3.35)

Voltigeur De Myrt, 22.00 (3.75)

Bird Parker, 22.00 (3.75)

Support Justice, 22.00 (4.15)

Un Mec D'héripré, 25.00 (5.00)

Mosaique Face, 50.00 (9.00)

Univers De Pan, 55.00 (9.00)

Oasis Bi, 55.00 (8.25)

Akim Du Cap Vert, 65.00 (9.75)

Tiégo D'etang, 100.0 (20.00)

Moses Rob, 150.0 (27.00)

Soléa Rivellière, 250.0 (55.00)

Direktlänk till oddsen:
https://se.unibet.com/betting#/group/1000095214/category/0
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