En glad grupp svenska Premier League-fans som gör nya minnen från våra bragder i den engelska högstaligan.
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Nya Premier League-minnen tillsammans
med Betting.com på Viaplay
Svenskar har kunnat se engelsk fotboll på TV sen slutet av november 1969
och som sponsor av Viaplays sändningar av Premier League-säsongen
2021/22 är vi på Betting.com stolta över att föra denna tidsenliga traditionen
vidare.
Många svenska fotbollsspelare har fostrats av Premier League och bjudit oss
på stolta minnen för livet. Vem minns väl inte Glenn Hyséns omedelbara
succé när han spelade sin första säsong för Liverpool 1989 och som förste
svensk vann ligan.
- Premier League har utvecklat så många minnesvärda svenska
fotbollstalanger genom tiderna att det kändes som vår plikt att sponsra
Viaplays sändningar. Vi hoppas att den här säsongen kommer bjuda oss på
många nya minnen, säger Martin Grozev, VD för Betting.com.
Här är ett litet utval av minnen från svenska prestationer i Premier League:
•
•

•

1989/90 Glenn Hysén blir förste svenska spelaren att vinna
högsta divisionen i engelsk fotboll.
1990/91 Anders Limpar blir andre svensk att vinna högstaligan
med Arsenal, fansen kallade honom för ”The Super Swede,” OCH
han kom tvåa i omröstningen över ligans bästa spelare.
2002/03 Fredrik Ljungbergs hattrick 11e maj mot Sunderland
som kördes över 0-4 på bortaplan! Freddie är tveklöst den mest
framgångsrika svensken i PL genom tiderna.

Samtidigt som Betting.com är stora förespråkare av både Premier League och
Allsvenskan, söker vi erbjuda svenska sportfans möjligheten att hitta speltips,
jämföra odds, och lägga spel på ligor och sporter från hela världen.
- Betting.com är mycket mer än en sajt som marknadsför spelbolag och deras
bonusar. Vi har byggt upp en community av spelare som tar del av, och delar,
speltips med varandra på alla möjliga sporter. Är man tillräckligt bra kan man
till och med tjäna en hacka på att sälja speltips, säger Martin Grozev, VD för
Betting.com.
Betting.com vill slå ett slag för en unik erfarenhet för de som älskar att lägga
spel på sport. Våra kunder kan välja och vraka bland välkomsterbjudanden
från en uppsjö av olika spelbolag och använda de senaste verktygen för att
hitta de bästa oddsen på marknaden.
Alla spelbolag recenserarade av Betting.com är licensierade och reglerade av
Svenska Spelinspektionen. Givetvis stödjer Betting.com ansvarsfullt spelande
och råder de som känner att de håller på att tappa kontrollen att söka hjälp.
Betting.com är del av Game Lounge Group, ett marknadsförings bolag som
grundades 2011 av Jonas Cederholm och Fredrik Langeland. Företaget har bytt
ägare flera gånger under åren och ägs sen 2019 av Bidco AB. Game Lounge Group
har fler än 120 anställda spridda över sex kontor i Europa.

Betting.com är en community-hemsida av och för spelare som söker tippa på
sport med de bästa oddsen marknaden har att erbjuda. Våra kunder kan ta del
av, samt dela, speltips, jämföra odds bland en uppsjö av olika spelbolag samt
skapa sina spelkuponger på vår sida.

