
Oddsen talar för svenskt avancemang i europakvalen
Det var blandade insatser från de svenska lagen i förra veckans kvalmatcher till Champions League och Europa League. IFK Göteborg och
Brommapojkarna utklassade sina motstånd, medan Malmö FF, Elfsborg och AIK hade det desto tuffare. Enligt oddsen vinner Malmö och AIK
sina returmatcher, medan Elfsborg kommer att få kämpa för att nå den tredje kvalomgången.   

Malmö FF fick nöja sig med ett kryss när de i förra veckan tog emot lettiska Ventspils på Swedbank Stadion i Champions League-kvalets andra omgång.
Kvällens returmatch på bortaplan kommer att bli en roligare historia för de himmelsblåa, i alla fall enligt oddsen. Spelbolaget Unibet ger 1.55 gånger
pengarna på att Malmö vinner matchen och därmed tar sig vidare till den tredje omgången, mot 5.75 gånger pengarna på att letterna avgår med segern.

– Malmö stod för en medioker insats senast och lyckades inte förvalta sina chanser mot ett Ventspils som tidigt parkerade bussen i eget straffområde.
Malmö är ändå helt klart det bättre laget och om de bara höjer sig ett snäpp lär de inte ha några problem att ta sig vidare till den tredje kvalomgången,
säger Claes Bergström, Sverigechef på Unibet.  

Det var inte heller några glada miner i Borås när Elfsborg förlorade med 0-1 på hemmaplan mot İnter Bakı i den andra kvalomgången till Europa League.
Oddsen talar för att returmatchen imorgon kan bli en riktig rysare för Elfsborg som är tvingade att satsa framåt för att ta sig vidare i kvalet. Att Elfsborg
vinner ger 3.15 gånger pengarna, mot 2.15 gånger pengarna för İnter Bakı.  

Även AIK förlorade med 1-0 borta i sitt första möte på bortaplan mot nordirländska Linfield, men här talar oddsen starkt till AIK:s fördel i returen.

– Trots att AIK ganska förvånande förlorade den första kvalmatchen och sedan åkte på en riktig kalldusch mot Falkenberg i Allsvenskan bör de inte ha några
problem att slå Linfield i returen hemma på Friends Arena. Oddsen talar sitt tydliga språk, 1.25 gånger pengarna på att AIK vinner mot 10.00 gånger
pengarna på Linfield, säger Claes Bergström.

Brommapojkarna krossade Crusaders Belfast på hemmaplan med 4-0 och lär slå av på takten i den andra matchen. Vinst för Brommapojkarna ger 2.40
gånger pengarna mot 2.80 gånger pengarna för Crusaders.

IFK Göteborg tog en blytung seger när de i torsdags besegrade ungerska Györ med 3-0 på bortaplan och oddsen visar att ungrarna kommer att få det svårt
även i returen. Ungersk seger spelas till 7.00 gånger pengarna medan oddset för att IFK Göteborg vinner är 1.42 gånger pengarna.

FK Ventspils-Malmö FF
1. 5.75
X. 3.65
2. 1.55

İnter Bakı-Elfsborg
1. 2.15
X. 3.40
2. 3.15 

AIK-Linfield 
1. 1.25
X. 5.75
2. 10.00

IFK Göteborg-Györi ETO FC
1. 1.42
X. 4.50
2. 7.00

Crusaders Belfast-Brommapojkarna
1. 2.80
X. 3.35
2. 2.40

Samtliga odds finns på www.unibet.se

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Claes Bergström, Sverigechef Unibet - claes.bergstrom@unibet.com, 0706-76 76 78
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