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UGE 38 

Spiltip #1: Sundsvall – Djurgården: Djurgården sejr 
 

Vi starter weekenden ud med en kamp fra den svenske Allsvenskan liga. Her skal topholdet fra 
Djurgården en tur til Sundsvall. Det var to hold, som lå side om side i sidste sæson, og sluttede fire 
point fra hinanden. Det er i den grad ændret i denne sæson, hvor Djurgården ligger nummer 1 med 
50 point, imens Sundsvall ligger sidst med 13 point efter 23 runder.  
 
Djurgården har spillet 11 udebanekampe, og her er det blevet til syv sejre, to uafgjorte og to 
nederlag. Man har tabt til AIK og Hammarby, altså ligaens 2. og 4. plads. Sundsvall har langt fra 
været et skræmmende hjemmebanehold, med to sejre, tre uafgjorte og seks nederlag. Man har 
samtidig tabt fire af de seneste fem hjemmebanekampe, og kommer slet ikke til kampen mod 
Djurgården med selvtillid.  
 
Noget andet interessant er, at topscoreren fra Sundsvall hedder Linus Hallenius. Han har scoret seks 
af Sundsvalls 20 mål, men blev solgt til APOEL den 1. juli, og dermed ikke været en del af holdet i 
et par måneder. Den indbyrdes statistik ser også god ud for Djurgården. De to hold har mødt 
hinanden på Sundsvalls hjemmebane fem gange siden 2012, og her er det blevet til fire sejre til 
Djurgården og en enkelt uafgjort.  
 
Djurgården kommer i suveræn form, hvis man ser bort fra deres udebanenederlag til AIK den 1. 
september. De sidste otte udebanekampe er således blevet til seks sejre(en enkelt af dem i den 
svenske cup), en uafgjort og et nederlag til ligaens nummer 2. Med syv runder igen af ligaen, 
kæmper man med om klubbens 12. mesterskab, og med kun et point ned til AIK på 2. pladsen, skal 
der tre point i hus, hvis man ikke vil smide mesterskabet her i slutningen af sæsonen. 
 

 
 
 
Tidspunkt:  Fredag kl. 19.00  Odds:   1,70 
Turnering:   Allsvenskan                   Beløb:   200,00 
Vurdering:  2/3     Bookmaker:  Unibet 
 

 



	
	
	 	

Spiltip #2: Juventus – Verona: Juventus sejr med handicap -1 

Lørdag tager Juventus imod oprykkerne fra Verona, som har fået en ok start på sæsonen. En sejr, et 
nederlag og en uafgjort, er hvad det er blevet til. De kommer på deres sværeste opgave i sæsonen, 
når de skal mødes Juventus på udebane. Juventus startede ud med to sejre, men spillede senest 0-0 
mod Fiorentina på udebane. Juventus har noget at revanchere, efter man smed en 0-2 sejr mod 
Atlético Madrid på udebane. 
 
Det taler alt da også for, at de gør, og da der ikke er europæiske turneringskampe i næste uge, 
behøver Maurizio Sarri ikke engang at spare nogle spillere. Juventus var klart det bedste 
hjemmebanehold i sidste sæson, hvor det blev til 15 sejre og fire uafgjorte og en målscorer på 39-
13. Her skal også nævnes, at deres to sidste hjemmebanekampe endte uafgjort, da Juventus ikke 
havde det store at spille for, da mesterskabet var sikret, og dermed altså en statistik på 15 sejre og to 
uafgjorte, inden mesterskabet var sikret.  
 
Veronas udebanestatistik i Serie B fra sidste sæson lød på fem sejre, seks uafgjorte og syv nederlag. 
Sidst man var i den bedste række(17/18 sæsonen), blev det til to sejre, tre uafgjorte og 14 nederlag 
og en målscorer på 16-43 på udebane. Det var også kun et brændt straffespark for Juventus, som 
gjorde, at de ikke vandt den hjemmebanekamp i sæsonen 17/18 med minimum to mål. Da Verona 
ikke er et fast Serie A hold, er det svært at vurdere de indbyrdes kampe så meget, da de sidste fire 
opgør mellem de to mandskaber, hvor Juventus har været på hjemmebane, er tilbage i 2018, 2016 
og to gange 2015. Det er dog blevet til sejre til Juventus på 6-1, 4-0, 3-0 og 2-1. 
 
 
 
 
 
Tidspunkt:  Lørdag kl. 18.00   Odds:   1,50 
Turnering:   Serie A.                                      Beløb:   kr. 200,00 
Vurdering:  2/3      Bookmaker:  Bet365 
 

 



	

Spiltip #3: Odds BK – Sarpsborg 08: Odds BK sejr 

I weekendens sidste kamp om søndagen, går vi med et højt odds, som bookmakerne ikke er 
helt enige om. Betfair giver odds 1,75 på en Odds BK sejr, imens Unibet er helt oppe på 
1,89. Det er ligaens nummer 3, der spiller mod ligaens nummer 14. Odds kæmper om at 
holde top 3 placeringen, som giver Europa League kvalifikation, og har otte point op til 
Molde på 1. pladsen med otte runder igen. 
 
Imens har Sarpsborg to point op til overlevelse, og ligger faktisk på en samlet sidsteplads, 
da det kun er en bedre målscorer, der sender dem over Ranheim og Strömgodset. For at gøre 
det hele værre for Sarpsborg, så skal de møde det bedste hjemmebanehold i denne sæson, da 
Odd har snuppet 9 sejre og to uafgjorte på hjemmebane, og det har endda været to uafgjorte 
mod Molde og Rosenborg, ligaens nummer 1 og 4.  
 
Sarpsborg er ligaens anden dårligste udebanehold, med 4 point efter 10 kampe. Ingen sejre, 
men i stedet fire uafgjorte og seks nederlag er det blevet til. Det har ikke været positivt for 
Sarpsborg, at man solgte sidste sæsons topscorer i januar, i form af Patrick Mortensen, som 
smuttede til AGF. På skadesfronten er det umiddelbart samme billede for Odd som det har 
været de sidste par kampe, og dermed mangler man ikke alle de store profiler. 
 
Deres indbyrdes statistik giver et meget godt billede om, hvordan norsk fodbold plejer at 
være. Selv bundholdene er stærke på hjemmebane, så Sarpsborg har taget nogle sejre over 
Odd på deres hjemmebane. Det er dog en helt anden sag, når vi ser på de indbyrdes kampe 
på Odds hjemmebane. Siden 2008 har de mødt hinanden 10 gange, og ingen af de gange har 
Sarpsborg vundet. Odd bliver i den grad jagtet af Rosenborg, og vil med pointtab i dag, 
ligge á point med Rosenborg på 3. pladsen, hvis de sejrer i weekenden. 
 

 
 
 
 
Tidspunkt:  Søndag kl. 18.00   Odds:   1,89 
Turnering:   Eliteserien                                   Beløb:   kr. 200,00 
Vurdering:  2/3              Bookmaker:  Unibet 
 

 


