
Låga odds på att Trump och Kim Jong-Un träffas i Sverige
Nordkoreas ledare Kim Jong-Un har bjudit in USA:s president Donald Trump till förhandlingar över nordkoreanernas kärnvapenprogram. Ett
historiskt möte som ser ut att faktiskt bli av under detta år, och med stor sannolikhet i Sverige, enligt Unibets odds.

Det kom som en stor överraskning för de flesta när Nordkoreas Kim Jong-Un i början på mars bjöd in USA:s Donald Trump till ett möte. Ingen sittande
amerikansk president har någonsin träffat Nordkoreas ledare, men nu ser det alltså ut att bli verklighet. Ett spel på att mötet inträffar innan 2018 är slut ger
1,50 gånger pengarna hos Unibet.

Den stora frågan är var mötet ska äga rum, varken Nordkorea eller USA är de mest sannolika mötesplatserna. Enligt oddsen är den koreanska
demilitariserade zonen (DRZ), mellan Nord- och Syd, troligast (2.50), men strax bakom i oddslistan återfinns Sverige med oddset 3.00.

– Sveriges roll som långvarig medlare mellan dessa länder väger tungt. Dessutom har ju Löfven träffat representanter från båda nationerna nyligen, vem vet
vad som sades bakom de lyckta dörrarna. Det kan ju faktiskt bli så att Sverige spelar en avgörande roll i ett historiskt politiskt möte, säger Henrik Holm,
spelexpert på Unibet.

Unibets odds på mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un:

Mötet sker före 31/12 2018
Ja 1.50
Nej 2.25

Var mötet sker
Koreas demilitariserade zon (DMZ) 2.50
Sverige 3.00
Sydkorea 4.00
Kina 5.00
Nordkorea 11.00
Schweiz 11.00
Japan 15.00
USA 15.00
Australien 34.00
Danmark 51.00
Finland 51.00
Malta 51.00
Norge 51.00
Belgien 67.00
Holland 67.00
Irland 101.0
Storbritannien 101.0
Annat land 9.00

Uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#event/1004564508

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