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Oddsen visar:

Zlatans United favoriter i kvällens final
Ikväll spelas Europa League-finalen mellan Manchester United och Ajax på
Friends Arena i Solna – utan knäskadade Zlatan Ibrahimovic på planen. Enligt
färska odds från Betsson är United favoriter och det finns en möjlighet att Zlatan
är den första spelaren att lyfta pokalen.
För första gången sedan 2004 står Sverige värd för en europeisk cupfinal i fotboll. Då
var det final i UEFA-cupen och Valencia vann mot Olympique Marseille inför 39 000
åskådare på Nya Ullevi i Göteborg. Ikväll väntas 48 000 supportrar fylla Friends Arena,
som står redo för att ta emot storlagen Manchester United och Ajax. Enligt färska odds
från Betsson lutar det åt en brittisk seger och en United-vinst spelas till låga 1,5 gånger
pengarna, att jämföra med Ajax 2,75.
”Det är första gången som Manchester United tagit sig till en Europa League-final och
allt pekar på vinst. Då gör de sällskap med Juventus, Ajax, Bayer München och Chelsea
i den exklusiva skaran som vunnit Champions League, Europa League och VM för
klubblag”, säger Raúl Valencia López på Betsson.
På grund av sin knäskada kommer Zlatan Ibrahimovic som bekant inte till spel, utan får
istället stötta sitt Manchester United från sidan. Trots det kan Zlatan hamna i centrum då
lagets manager, José Mourinho, har lovat att ”Ibra” ska få lyfta pokalen vid en vinst. Att
Zlatan blir först i Manchester United att lyfta bucklan ger 5 gånger pengarna enligt
Betssons odds.
Mer Europa League-odds från Betsson hittar du här:
https://sportsbook.betsson.com/sv/godbitar-boostade-odds/fotboll/europa-league
https://sportsbook.betsson.com/sv/fotboll/europa-league
Odds för vem som vinner Europa League-finalen
Manchester United 1,50
Ajax 2,75
Odds för om Zlatan Ibrahimovic får lyfta pokalen först på podiet
Ja 5,00
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