
Oddsen: De går vidare från Andra chansen
Åtta artister gör på lördag upp om fyra platser till Mello-finalen. Enligt oddsen är det Margaret, Felix Sandman, Renaida Braun och Mendez
som kommer knipa finalbiljetterna.  

På lördag är det dags för årets näst sista Mello-spektakel då Andra chansen går av stapeln i Kristianstad. I Andra chansen ställer åtta artister upp i fyra
dueller och enligt spelarna kommer bland annat Margaret och Felix Sandman att ta sig vidare utan några större problem.

– Mellon går in på slutvarvet och nu ska de sista finalplatserna delas ut. Om man ska se till oddsen är det inte mycket att snacka om, vi har fyra klara
favoriter. Margaret och Felix Sandman har varit tokfavoriter i respektive duell hela veckan, och jag tror faktiskt att de båda har en fin chans i en eventuell
final. Och kanske även i Eurovision, om det bär så långt, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

I duellerna tampas Margaret med Moncho, Renaida Braun möter Olivia Eliasson, Felix Sandman gör upp med Mimi Werner medan Sigrid Bernson tar sig
an Mendez.

Unibet odds på Melodifestivalen

Kvalificera sig för final

Head to Head
Margaret 1.20
Moncho 4.00

Head to Head
Renaida Braun 1.30
Olivia Eliasson 3.20

Head to Head
Felix Sandman 1.20
Mimi Werner 4.00

Head to Head
Sigrid Bernson 2.50
Mendez 1.47

Uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#filter/tv___novelty/sweden/melodifestivalen/1004372708 

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