
60 procent av spelarna i Norden tror på Danmark
Sverige vann den första playoff-matchen mot Danmark med 2-1 och har nu ett gyllene läge att ta sig till EM nästa sommar i
Frankrike. Trots detta tror Unibets kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark att det blir Danmark som säkrar EM-biljetten.
Oddsättarna håller dock Sverige som favorit.

Inför tisdagens avgörande playoffkamp är de danska spelarna segervissa. Hela 74 procent av Unibets kunder i Danmark har spelat på att de
rödvita kvalificerar sig för EM. Även de svenska spelarna lutar åt att det blir Danmark som går vidare, 52 procent av Unibets kunder i Sverige
har spelat på att danskarna tar sig till EM. Även Unibets norska och finska kunder tror på Danmark. Däremot har Sverige oddsen på sin sida.
Oddset på att Sverige går till EM 1.58, medan Danmark spelas till 2.35 gånger pengarna.

– Sverige hade massvis av chanser på Friends i lördags och 2-1 är ett okej resultat att få med sig inför morgondagens returmöte. Vi tror det
kommer att bli tufft, jämnt och spännande, men att Sverige till slut säkrar EM-biljetten. Sett till oddsen är 1-1 det mest troliga resultatet, säger
Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

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

Lag att gå vidare:
Sverige: 1.58
Danmark: 2.35

Danmark – Sverige
1: 2.20
X: 3.30
2: 3.50

Så tror spelarna; vilka vinner matchen?

                                            Danmark         Oavgjort         Sverige          

Danska spelare                     38%               39%               23%

Svenska spelare                   37%               35%               28%

Norska spelare                     42%               37%               21%

Finska spelare                       36%               35%               29%

Globalt                                 40%               33%               27%

Så tror spelarna; vilka kvalificerar sig för EM?

Danmark         Sverige

Danska spelare                     74%               26%

Svenska spelare                   52%               48%

Norska spelare                     57%               43%

Finska spelare                      58%               42%

Globalt                                 51%               49%

Alla oddsen på Sverige – Danmark: https://se.unibet.com/betting#/group/2000066141/category/1295
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www.mariacasino.ee, www.mariacasino.dk och www.mariacasino.co.uk. Unibet har 10 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup


