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Vilken podd är bäst i Sverige på att tippa? 

Det finns många bra podcasts som kommer bevaka fotbolls-VM i Ryssland. Men bland alla 

begåvade, kunniga och kvicka poddar kan bara en vinna vår tippartävling – Henkes utmaning. Vi 

har samlat de tio vassaste poddarna i Sverige för att ta reda på vilken som är bäst på att tippa. 

Under de fem veckor som VM pågår anordnar vi i samarbete med Acast den första bettingtävlingen i 

sitt slag mellan Sverige bästa sportpoddar. 

Så här går det till: Deltagarna får 500 kr vardera per runda att spela för, vilken match och marknad 

de vill spela på är helt valfritt. Sedan har deltagarna sju omgångar på sig att spela ihop så mycket 

vinst som möjligt och göra upp om vem som är allra bäst på att tippa.  

Alla pengar som deltagarna spelar in går till en sportrelaterad välgörenhet eller organisation som de 

själva valt. Vinnaren får också, förutom äran av att vara bästa podden i Sverige på att tippa, 10 000 

kronor extra från Betfair som även det går direkt till det välgörande ändamål de valt. På den här 

platsen kommer ni kunna följa bettingtävlingen live, se vilka deltagarna är och dessutom har vi satt 

upp en egen marknad där man kan spela på vinnaren av Henkes utmaning. 

Förutom Sveriges tio bästa sportpoddar har vi bjudit in en joker till tävlingen, Pappapodden, som 

leds av två fotbollsfantaster som står redo att utmana den starka expertisen i startfältet.  

Host för tävlingen är Betfairs ambassadör, fotbollslegenden Henrik ”Henke” Larsson.  

 

Följ tävlingen på: https://promotions.betfair.com/henkesutmaning 

 

------------LISTA MED SPORTRELATERADE VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER--------------------- 

Här är hela listan med de sportrelaterade organisationerna våra poddar har valt att skänka sin vinst 

till:  

Della Monde Sven Tumbas organisation Sport for education - 

http://sportforeducation.org/cv_tumba_swe.htm 

VM-podden Läkarmissionens projekt Bli fotbollsförälder åt gatubarn - 

https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/projekt/social-omsorg/gatubarn-i-uganda/ 

Studio Allsvenskan Min Stora Dag - https://www.minstoradag.org/ 
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Kick and Rush Futebol dá Força - http://www.futeboldaforca.com/sweden 

 

Radio Råsunda Läkarmissionens projekt Tigers Club i Uganda - 

https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/stod-till-tigers-club-uganda/ 

CL-podden Läkarmissionens projekt Tigers Club i Uganda - 

https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/stod-till-tigers-club-uganda/ 

Bajenpodden Insamlingsstiftelsen Saturnus fotbollsprojekt Livbojan - 

https://www.saturnusstiftelsen.se/livbojan/ 

DIFpodden Järnkaminerna - https://www.jarnkaminerna.se/ 

Klacken.nu United Through Sport - https://www.unitedthroughsport.org/ 

Birros Sportpodd Ankarstiftelsen - http://www.ankarstiftelsen.com/projekt/fotboll/ 

Pappapodden Läkarmissionens projekt Tigers Club i Uganda - 

https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/stod-till-tigers-club-uganda/ 
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