
Jakten på Sveriges bästa division 2-spelare inledd
För 16:e gången i ordningen genomförs Unibet 2:an, som sätter strålkastarljuset på division 2-fotbollen i Sverige. Nu inleds tävlingens
traditionsenliga nomineringsprocess för att kunna kora säsongen 2018:s allra bästa spelare i fotbollens division 2.

Unibet 2:an är tävlingen där de som utmärkt sig mest under säsongens division 2-spel får den uppmärksamhet de förtjänar – framröstade av de tränare,
ledare och experter som dagligen följer serierna på nära håll. Sedan starten år 2003 har hundratals spelare uppmärksammats i tävlingen och åtskilliga
vinnare har också tagit steget upp i de högre divisionerna.

– Det känns väldigt roligt att vara igång med jakten på årets division 2-spelare. Det är en ynnest att få lära känna alla spännande fotbollstalanger landet
över. Det är alltid lika kittlande att tänka sig att denna säsongs vinnare skulle kunna vara en allsvensk stjärna om några år, eller till och med landslagshjälte,
säger Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an.

Efter att nomineringsprocessen av Unibet 2:an genomförts presenteras tre spelare på varje position i vardera av landets sex division 2-serier. Av dessa utses
säsongens bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare för varje serie. Det är bland dessa regionsvinnare som det sedan står mellan om vilka som blir
korade till slutvinnare och som därmed kan titulera sig som Sveriges bästa division 2-spelare.

Utöver den äran får vinnarna (bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare) 15 000 kr var, varav 10 000 kr går till föreningen och 5 000 kr till spelaren.
Slutvinnarna kommer att presenteras i november 2018.

Sedan två år tillbaka utses även Årets drömmål i division 2 som del av Unibet 2:an där säsongens vackraste fullträffar som fastnat på film kan nomineras.
Under hösten kommer även tidigare vinnare ha chans att väljas in i Unibet 2:ans Hall of Fame. Där återfinns sedan tidigare spelare som Johannes Hopf,
Mathias Ranégie och Abiola Dauda.

– Det faktum att vi kunnat genomföra detta under så många år visar på att division 2-fotbollen verkligen intresserar och engagerar. Genom att också få gotta
oss i de läckraste drömmålen samt blicka tillbaka på alla minnesvärda profiler blir vårt strålkastarljus på division 2-fotbollen ännu starkare, och det är ju
precis det som är syftet med Unibet 2:an, säger Henrik Holm.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, projektledare för Unibet 2:an, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.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


