
”Det blir guldpytt på Kamratgården på lördag!”
Inför lördagens sista och avgörande omgång i Allsvenskan har IFK Norrköping allt i egna händer. Vinst mot Malmö FF och
guldet är i hamn. Men. Enligt oddsen från spelbolaget Unibet blir det IFK Göteborg som får lyfta Lennart Johanssons pokal på
lördag och det blir guldpytt på Kamratgården.

Trots att IFK Norrköping ligger en poäng före IFK Göteborg i tabellen är det alltså de sistnämnda som är favoriter till guldet. Ett spel på att IFK
Göteborg vinner Allsvenskan står just nu i 1.72gånger pengarna med IFK Norrköping spelas till 2.15 gånger pengarna.

– Sett till motståndet i den sista omgången har Göteborg det på pappret lättaste utgångsläget, de möter ett Kalmar som redan säkrat sitt
allsvenska kontrakt medan Norrköping ställs mot ett Malmö som vill säkra fjärdeplatsen. Men samtidigt är Norrköping ett av Allsvenskans bästa
bortalag och senast man vann sitt guld, 1989, var det efter ett straffavgörande mot just Malmö FF i Malmö, säger Jonas Nilsson, pressansvarig
på Unibet.

AIK som ligger trea i tabellen, tre poäng efter IFK Norrköping, ger hela 76 gånger pengarna om de otroligt nog skulle lyckas överraska och ta
hem guldet.

Vem vinner Allsvenskan 2015?
IFK Göteborg, 1.72 (58 procent sannolikhet)
IFK Norrköping, 2.15 (41 procent sannolikhet)
AIK, 76.00 (1 procent sannolikhet)

Malmö FF – Norrköping, 2.65 – 3.50 – 2.57

IFK Göteborg – Kalmar FF, 1.22 – 6.25 – 14.00

Örebro – AIK, 3.10 – 3.55 – 2.25

Djurgården – Gif Sundsvall, 1.40 – 5.00 – 7.25

Elfsborg – Falkenberg, 1.22 – 6.25 – 14.00

Gefle – Åtvidaberg, 1.72 – 3.65 – 4.55

Halmstad – Hammarby, 3.20 – 3.50 – 2.20

Helsingborg – Häcken, 2.55 – 3.65 – 2.60

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