
	
	 	

Weekend-win 
 
 
 
 

UGE 39 

Spiltip #1: Union Berlin – Eintracht Frankfurt: Dobbeltchance X2 
 

Vi starter weekenden ud med et kig på Bundesligaen, hvor Union Berlin og Eintracht Frankfurt 
tørner sammen. Udover en noget overraskende 3-1 sejr over Borussia Dortmund i 2. spillerunde, har 
det set langt fra prangende ud for Union Berlin.  
 
0-4 nederlag til Leipzig, 1-1 mod Augsburg, 1-2 nederlag til Werder Bremen samt et 2-0 nederlag til 
Bayer Leverkusen. Nu skal man møde Frankfurt, som også har fået en noget blandet start på 
sæsonen. Man har slået Hoffenheim og Düsseldorf, spillet uafgjort mod Dortmund og tabt mod 
Leipzig og Augsburg.  Men nu møder man altså oprykkerne fra Berlin, og her skal der point på 
kontoen.  
 
Frankfurt er favoritter til kampen, og selvom jeg ikke er helt sikker på, at Frankfurt snupper alle tre 
point, så har jeg svært ved at se, at man skulle tabe kampen mod oprykkerne. Frankfurt var nemlig 
et fint udebanehold i sidste sæson med syv sejre, fem uafgjorte og fem nederlag, kun overgået af 
Bayern München, Dortmund, Leipzig og Leverkusen. Union Berlin må samtidig undvære Sebastian 
Polter, som var den angriber der scorede 2. flest mål for Union Berlin sidste sæson.  
 
Frankfurt har spillet to udebanekampe i denne sæson, og selvom det er blevet til to nederlag, så var 
der mange positive ting i de kampe. I nederlaget mod Leipzig, som i forvejen ikke er en slem 
modstander at tabe til på udebane, var man meget godt med i kampen, og var ikke totalt udspillet. I 
nederlaget til Augsburg, som ikke er godkendt, havde man 12 målforsøg i 2. halvleg imod 
Augsburgs 0, imens man havde bolden i 77% af tiden. Her var det kun ineffektiviteten, som gjorde, 
at man ikke fik point med. Jeg tror på en genrejsning mod oprykkerne fra Union Berlin. 
 

 
 
 
Tidspunkt:  Fredag kl. 20.30  Odds:   1,47 
Turnering:   Bundesligaen                   Beløb:   200,00 
Vurdering:  2/3     Bookmaker:  Danske	Spil 
 

 



	
	
	 	

Spiltip #2: Getafe – FC Barcelona: FC Barcelona vinder minimum en 
halvleg i kampen 
 
Det kører bestemt ikke for FC Barcelona for tiden, men til trods for dette, så mener jeg, at 
Barcelona i sidste ende bliver undervurderet. Efter Lionel Messi fik bekræftet, at han har pådraget 
sig en forstrækning i venstre lår, steg oddset på en Barcelona sejr fra 1,50 til 1,87 flere steder. Det 
giver da også god mening, at oddset stiger, men med så meget?. 
 
Barcelona skal spille på en udebane, hvor man ikke har tabt de sidste syv indbyrdes opgør og sidste 
nederlag kom helt tilbage i 2011. Barcelona vandt senest med 2-1 over Villarreal på hjemmebane, i 
en kamp, hvor Ousmane Dembele vendte tilbage fra en skade. Det kan altså betyde, at Barcelona 
kan stille op med Luis Suarez, Antoine Griezmann og Ousmane Dembele på toppen med Ansu Fati 
på bænken. De skal møde Getafe, som har vundet en kamp, spillet fire uafgjorte og tabt en enkelt.  
 
I tre ud af Getafes seks kampe har man tabt minimum en halvleg, imens de eneste hold, hvor man 
ikke har gjort det har været Mallorca, Alaves og Athletic Bilbao. Her er det altså primært Bilbao, 
som af de tre hold er en mere skræmmende modstander. Omvendt har Barcelona, til trods for en 
skidt sæsonstart, vundet minimum en halvleg i fire ud af seks kampe.  
 
Barcelona har en hjemmebanekamp i Champions League i næste uge, men sædet begynder at blive 
varmere under Ernesto Valverde, som snart ikke kan tåle flere fiaskoer, og derfor forventer jeg 
heller ikke, at han sparer nogle spillere til lørdagens kamp. Jeg kan passende nævne igen, at Getafes 
hjemmebane er et sted, hvor Barcelona godt kan lide at spille, med ni sejre, en uafgjort og et 
nederlag i de sidste 11 kampe mellem de to hold. Hvis Messi havde været 100% kampklar, var jeg 
gået med en ren Barcelona sejr, da så højt et odds på en sejr til mestrene, ikke kan forbigås, men i 
stedet går vi med, at Barcelona blot vinder en halvleg. Man kan nemlig ikke tåle at tabe mange flere 
point til Real Madrid og Atlético Madrid så tidligt i sæsonen, hvis man vil kæmpe mod om 
mesterskabet 
 
 
 
Tidspunkt:  Lørdag kl. 16.00   Odds:   1,55 
Turnering:   La Liga                                       Beløb:   kr. 200,00 
Vurdering:  2/3      Bookmaker:  Bet365 
 

 



	

Spiltip #3: Basel – Luzern: Basel sejr 

Til weekendens sidste kamp, rejser vi til Schweiz, hvor sidste års 2. plads, tager imod sidste 
års 5. plads. Til trods for, at der kun var to hold mellem dem i tabellen sidste år, så var der 
altså hele 25 point imellem dem. Det er derfor også Basel som er klare favoritter til 
søndagens kamp. 
 
Basel endte meget skuffende hele 20 point bag Young Boys i sidste sæson, og det er man 
meget opsat på at ændre på i år. Her er man startet super ud med seks sejre, en uafgjort og et 
nederlag, hvilket gør, at de ligger på 1. pladsen efter otte runder med tre point ned til Young 
Boys. Omvendt er Luzern ikke startet godt ud på udebane. To nederlag, et til sidste års 
nummer 8(der er 10 hold i ligaen) samt et nederlag til dette års oprykker. Samtidig har man 
spillet uafgjort mod Lugano, som slet ikke er kommet i gang i denne sæson heller. 
  
Siden november 2015, har Basel og Luzern mødt hinanden 10 gange på Basels hjemmebane. 
Her lyder statistikken på 10 sejre til Basel, en i en venskabskamp, en i pokalturneringen og 
otte i ligaen. Ikke ligefrem en skræmmende statistik for Luzern, og når man så samtidig har 
fået fire point i fire udebanekampe i denne sæson, er det svært at se, at det bliver på søndag, 
at man får sin første sejr i mange år på Basels hjemmebane. 
 
Selv i Europa League viste Basel deres skræmmende styrke på hjemmebane. 5-0 over 
Krasnador, og nu har man altså ikke tabt i sine sidste syv kampe. Man møder hinanden i 
Schweiz fire gange på en sæson, og Basel vandt tre af deres kampe mod Luzern og spillede 
en uafgjort(på udebane). Mon ikke det bliver en noget lignende statistik i denne sæson. 
 
(Fredag d. 27/9: Bemærk at oddset for denne kamp umiddelbart kun er åbnet op for hos 
Unibet, men bliver åbnet op hos de andre bookmakere senere)  
 
 
Tidspunkt:  Søndag kl. 16.00   Odds:   1,50 
Turnering:   Super League                              Beløb:   kr. 200,00 
Vurdering:  2/3              Bookmaker:  Unibet 
 

 


