
Nominerade till Norra Svealands bästa spelare i division 2-
fotbollen
Unibet 2:an är tävlingen där de bästa fotbollsspelarna i division 2 koras. Nu presenteras de nominerade spelarna i division 2
Norra Svealand. Det är spelbolaget Unibet som står bakom initiativet och som, med hjälp av en egen jury, framstående
fotbollsbloggar, tränare och sportjournalister över hela Sverige, utser säsongens vassaste spelare i division 2.

Tävlingen Unibet 2:an har under årens lopp belönat de spelare och klubbar som utmärkt sig i fotbollens division 2.

– Anledningen till varför vi gör det här är för att uppmärksamma en spännande serie som är fylld av både unga talanger och spelare med massor av
erfarenhet. Förutom äran handlar det om att belöna spelare och klubbar som sällan uppmärksammas men utgör en otroligt viktig del av svensk fotboll.
Sedan tävlingen startade har vi totalt delat ut över en halv miljon kronor till Sveriges division 2-föreningar, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Nästa steg i tävlingen är att utse säsongens bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare i varje serie vilket görs den 18 november. Slutvinnarna på varje
position tillika Sveriges bästa spelare i division 2 utses den 25 november. Priset för bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare är 15 000 kr i varje
kategori, varav 10 000 kr går till föreningen och 5 000 kr till spelaren. 

Nominerade till bästa spelare i division 2 Norra Svealand är:

Bästa Målvakt
Aly Keita, Syrianska IF Kerburan, Milos Petkovic, Akropolis IF, Marko Maksimovic, Konyaspor KIF

Bästa Back
Robin Blommé, Syrianska IF Kerburan, Umut Cesmeli, Konyaspor KIF, Adrian Pettersson, Akropolis IF

Bästa Mittfältare
Jonatan Partin, Karlbergs BK, Joel Johansson Matikka, Huddinge IF, Ivan Issa, Konyaspor KIF

Bästa Anfallare
Erido Poli, Huddinge IF, Culcu Taner Kocak Culcu, Konyaspor KIF, David Gustafsson, Sollentuna FF

Samtliga nomineringar och ytterligare information hittar du här: http://spel.unibet.com/sport/unibet-2an

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och
erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.com.au , www.maria.com och www.mariacasino.dk. Unibet erbjuder
odds genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com. Unibet har över 7,0 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och certifierad av eCOGRA för ansvarsfult och rättvist spel.

Mer information om Unibet finns på www.unibetgroupplc.com


