
Oddsen: De vinner slaget om Dalarna
Under måndagen spelar Mora IK och Leksands IF den första kvalmatchen till SHL och favoriter till segern, och hela matchserien, är Mora. För
Leksands del blir matcherna ett ypperligt tillfälle att ta revansch på värsta rivalen efter förra årets kvalserie-debacle.  

– Mora känns lite starkare än Leksand som ju hade vissa problem med Oskarshamn i kvalet till SHL-kvalet. Å andra sidan är det derby och får leksingarna
upp ångan blir de riktigt jobbiga att möta, särskilt på bortais då de har sitt massiva stöd i ryggen. Jag ser väldigt mycket fram emot de här holmgångarna,
säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Enligt Unibets odds ser det ut att bli en riktigt tajt serie som går till 7 matcher. Ett spel på att Mora vinner med 4-3 i matcher spelas till fem gånger
pengarna, att Leksand gör det står i oddset 5.75.

Oddsen på kvalet till SHL 2018:

Vinnare 
Mora IK 1.65
Leksand 2.20

Match 1 
Mora IK – Leksands IF
1.85 – 4.40 – 3.40

Utgång av matchserien 
Mora IK vinner 4-0 12.00
Mora IK vinner 4-1 5.50
Mora IK vinner 4-2 5.75
Mora IK vinner 4-3 5.00
Leksands IF vinner 4-0 16.00
Leksands IF vinner 4-1 8.00
Leksands IF vinner 4-2 5.25
Leksands IF vinner 4-3 5.75 

Se uppdaterade odds här: https://se.unibet.com/betting#filter/ice_hockey  

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

Om Unibet           
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 11 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 20 miljoner kunder. Kindred Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup


