
AIK blir bäst i Stockholm – men försvarar inte guldet
Sedan 1931 har endast nio klubbar lyckats försvara en allsvensk mästartitel. AIK är inte en av dem och enligt Unibets odds kommer de inte
heller i år bli en del av den exklusiva skaran. Istället är det Malmö FF som kommer återta titeln.

– Det är faktiskt inte så många klubbar som lyckats försvara en titel, även om såväl MFF som Blåvitt gjort det vid flera tillfällen. AIK lyckades i början på
1900-talet, men då var inte Allsvenskan igångkickad. Det är dock värt att tillägga att stockholmarna är Malmös främsta utmanare enligt spelarna, säger
Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

AIK har under de senaste tre säsongerna släppt in minst mål i Allsvenskan, och enligt oddsen kommer det bli så även i år. Ett spel på att AIK är tätast
bakåt står i oddset 1.65. När det gäller målen framåt är Henok Goitom favorit att göra flest mål, tätt följd av Chinedu Obasi och Tarik Elyounoussi.

– AIK:s spelstil är ju verkligen grundad i den fina defensiven, med smarta anfallare som verkligen tar jobbet. Men nu har man ett gäng spetsspelare som
verkligen kan komma upp i tvåsiffrigt. Vem vet, det kanske blir målglatt på Friends i år, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Ett spel på att Djurgården snuvar MFF och AIK på den allsvenska titeln ger 13 gånger pengarna, att jämföra med den tredje stadsrivalen Hammarby som
står i oddset 15.00.

Unibets odds på Allsvenskan 2019:

Vinnare
Malmö FF 2.00
AIK 4.50
IFK Norrköping 8.00
BK Häcken 9.00
Djurgården 13.00
Hammarby 15.00
Östersunds FK 21.00
GIF Sundsvall 51.00
Helsingborg 51.00
Elfsborg 71.00
Kalmar FF 81.00
IFK Göteborg 101.0
Örebro SK 101.0
IK Sirius 251.0
AFC Eskilstuna 501.0
Falkenberg 751.0

Alla odds på Allsvenskan 2019: https://www.unibet.se/betting#event/1005122655

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