
Fördel IFK Göteborg i guldracet
Med åtta omgångar kvar av Allsvenskan är det nästan helt jämnt i racet om guldet. IFK Göteborg leder dock knappt tabellen och
sett till oddsen från spelbolaget Unibet blir det ”Blåvitt” som tar hem guldet i år. 

Sedan 2008 har det lag som varit i ledning efter 22 omgångar också vunnit SM-guld, och den trenden ser ut att hålla i sig. IFK Göteborg är
topptippade att ta hem guldet och spelas just nu till vinnaroddset 2.65, före AIK som står i oddset 3.65 och tredjehandsfavoriten IFK
Norrköping, 5.50.

– IFK Göteborg har allt i egna händer. Formsvackan från i somras är över och man har nu seriens poäng-samt målmässigt bästa utgångsläge.
Det som möjligen kan störa är skadorna man haft i försvaret. I kampen om guldet är AIK närmaste utmanare och mötet mellan de båda i slutet
av oktober kan bli helt avgörande för vem som slutligen får lyfta bucklan, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Fjolårsmästarna Malmö FF ligger sju poäng bakom IFK Göteborg och en satsad hundralapp på Malmö FF som vinnare av Allsvenskan ger
1200 kronor tillbaka.

Bottenlagen Åtvidaberg och Halmstad tippas att flyttas ned direkt och står i oddset 1.10 respektive 1.55 att göra detta.  

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

Allsvenskan 2015, vinnare (topp 3):

IFK Göteborg, 2.65 (1.17)

AIK 3.65 (1.30)                     

IFK Norrköping 5.50 (1.55)

Elfsborg, 6.50 (1.65)

Malmö FF 12.00 (2.50)         

Djurgården 41.00 (6.50)        

Helsingborg 501.00              

Häcken 4001.00                   

Gefle 4501.00

Kalmar FF 4501.00               

Gif Sundsvall 4501.00          

Hammarby 4501.00              

Allsvenskan 2015, lag att åka flyttas ned direkt:

Åtvidaberg 1.10

Halmstad 1.55

Falkenberg 3.75

Örebro 4.00

Kalmar FF 41.00

Hammarby 51.00

Gif Sundsvall 76.00

Gefle 76.00

Häcken 151.00
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