
Tre OS-guld för Sverige enligt oddsen
Charlotte Kalla, Stina Nilsson och Sandra Näslund. Så lyder namnen på Sveriges guldmedaljörer inför stundande vinter-OS enligt oddsen
från Unibet. Sandra Näslund är vårt främsta guldhopp då hon är storfavorit att ta hem damernas skicross-final till oddset 1.50.

Utöver Näslund pekar oddsen på ytterligare två svenska guld. Charlotte Kalla är favorit på 10 km fristil (2.00) före Norges Marit Bjørgen (2.85). I
längdåkningens sprint står Stina Nilsson i oddset 1.85, att jämföra med 2.50 för norskan Maiken Caspersen Falla.

Bakom dessa guldfavoriter finns det dessutom svenskar med slagläge som tvåor i oddslistorna, några tiondelar bakom favoriterna. I damernas sprintstafett
står Sverige i 2.25. Även i slopestyle finns goda chanser genom Henrik Harlaut samt 15-åringen Jennie-Lee Burmansson. Båda två står i 4.75 för guld. 

– Sverige har inte riktigt samma bredd till detta mästerskap och jag tror det blir svårt att ta lika många medaljer som sist. Men som vi alla vet väger ju
guldmedaljer tyngst, och där är det rimligt att hoppas på fler än de två OS-gulden från 2014. Och då har vi ju inte ens räknat in curlinglagen eller Tre Kronor,
säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Vid OS i Sotji 2014 blev det hela 15 medaljer för Sverige. En bedrift som 2018 års trupp inte ser ut att kunna upprepa. Oddsen på att Sverige tar 15
medaljer eller fler är 2.20 medan spel på under under 15 medaljer ger 1.60.

Antal medaljer för Sverige:
Över 14.5 2.20
Under 14.5 1.60

Nation med flest medaljer:
Norge 1.90
Tyskland 2.50
USA 6.00
Kanada 9.00
Holland 21.00
Ryssland 26.00
Frankrike 31.00
Schweiz 76.00
Sydkorea 76.00
Österrike 76.00
Kina 101.0
Sverige 101.0
Finland 301.0
Tjeckien 401.0
Australien 501.0
Belgien 601.0

För uppdaterade odds se: https://se.unibet.com/betting#filter/winter_olympic_games 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com
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