
Bäste Läsare 

 

Idag gäller det! 

Missa inte heller 888 Sport och deras ruskigt bra erbjudande gällande just matchen Sverige-

England! 

Vad sägs om att få oddset 17.0 på att Sverige går vidare till semi-final. 

Satsa 50 kronor och ha chansen att vinna 800 kronor! 

 

Lördag den 7 juli 2018 – Sverige-England 
 

Erbjudande 1: Från 888 Sport 
 

 
 

 
 

Dessutom från 888 Sport: 

- 200% insättningsbonus upp till 1000 kronor. 

- 200 kronor i ett riskfritt spel på valfri VM-match. 

 

Öppna konto på 888 Sport genom att klicka här 
 

OBS – Väldigt viktigt! 
När du sätter in pengar ANGE bonuskoden: 200BONUS 

 

OBS! 

Läs alltid igenom villkor och regler kring dessa erbjudande på spelbolagens egna hemsidor. 

 

https://mmwebhandler.aff-online.com/c/37658?sr=1317953


 

 
 
Oj, idag blir extremt spännande och de flesta svenskar runt om i vårt avlånga land kommer att se den 

här matchen. 

Det handlar om kvartsfinal i Fotbolls-VM mot England! 

Hur ser då våra chanser ut att kunna gå vidare till nästa omgång? 

Tittar vi på oddsen på Betfair-spelbörsen så är England tydlig favorit, en seger för Sverige ger just nu 

oddset 5.0 i jämförelse med 1.99 för England. 

Visst, England bör vara favoriter i den här matchen. Deras lag består av spelare från Premier League 

klubbar som exempelvis Tottenham, Manchester City, Manchester United. 

Men som sagt, passar Sverige väldigt bra att kunna gå in i den här matchen (också) som "underdog". 

England hade en väldigt enkel resa i gruppspelet. Mötte klart svagare motstånd än vad Sverige 

gjorde. 

Men de var samtidigt rätt nära från att åka ut i åttondelsfinalen mot Colombia. Det var en match som 

de dominerade klart, men de tappade också spelat i perioder av den matchen och i förlängningen var 

de faktiskt riktigt illa ute ett tag. Men de lyckades till slut vinna på ett straffsparksavgörande. 

Här möter vi ett lag som likt Sverige är mycket starka på fasta situationer, där måste vi se upp! 

De är starka i luftspelet, de har bra inläggsfötter. 

Deras bästa spelare och största hoten är utan tvekan målskytten Harry Kane och fartspelaren 

Raheem Sterling. 

Sedan får vi se upp för inläggen som kommer hagla in från deras wingbacks Ashley Young och Kieran 

Tripper. 

Sverige då? 

Som vanligt handlar det om att "Granen" och Victor Nilsson Lindelöf har en perfekt dag på jobbet 

(igen).  Självklart behöver även vår målvakt Robin Olsen göra ett fläckfri match om detta ska gå 

vägen. 

Men vi måste också hota offensivt, där är givetvis Emil Forsberg en av nycklarna men nu måste det 

också lossna för vår bästa målskytt Marcus Berg! Dags nu Marcus att göra mål! 

 

 

 

 

 



HEJA SVERIGE!!! 

 
 
 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


