
 

Betfair är en världens största internationella leverantörer av sportbetting online. Vi förvandlade arenan för sportbettingbranschen 
när vi år 2000 lanserade den nyskapande Spelbörsen, där kunderna för första gången kunde sätta sina egna odds. Sedan dess har vi 
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Därför betalar vi ut på att Malmö vinner Allsvenskan 2018 

STOCKHOLM, 4 april 2018 – Inget ser ut att kunna stoppa de regerande mästarna i jakten 
på sitt femte allsvenska guld på sex år. 

Genom att redan nu betala ut vinsten till våra svenska kunder som tippat Malmö FF som 
seriesegrare vill vi utmana de andra lagen i serien: 

Nu är det upp till er att visa att vi har fel. 

I premiären mot Elfsborg visade Malmö återigen att den femte pokalen på sex år är på väg. Alla 
verkar rörande överens om att de vinner Allsvenskan 2018. Därför går vi ett steg längre och betalar 
redan nu ut vinsten till de som satsat pengar på att skåningarna tar hem guldet. Nu är upp till 
fjolårstvåan AIK, utmanarna Häcken, Östersund och Djurgården samt de andra lagen att visa att vi 
har fel. Att det går att stoppa storfavoriten. 

Malmö FF har flest SM-guld och seriesegrar i svensk fotboll med sina 20 SM-guld respektive 23 
seriesegrar. Man har dessutom lyckats med bedriften att vinna Svenska Cupen 14 gånger. Det finns i 
nuläget inget som pekar på att deras dominans i den svenska fotbollen är på väg att avta. Tvärtom. 

Den tidiga utbetalningen är den första i slag från oss på den svenska spelmarknaden. 

Förra säsongen hade vi oftast de bästa oddsen på matchresultat på Allsvenskan jämfört med Bet365, 
Svenska Spel, Betsson och Unibet. Den här säsongen siktar vi, liksom Malmö på att försvara den 
titeln. Kombinerat med sin satsning på fotbollslegendaren Henrik Larsson, som varje vecka erbjuder 
sina tankar kring den europeiska toppfotbollen på vår hemsida, tar vi ännu ett kliv mot ett starkare 
grepp om den svenska oddsmarknaden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

För bilder video eller information, vänligen kontakta: 
Sami Tahir, Presskontakt, MSLGROUP 
Telefon: 073 748 17 16 
E-post: sami.tahir@mslgroup.com 
 


