
Det blir Bruces första låt enligt oddsen
Redan nu är spekulationerna igång om låtlistan till vårens konserthändelse då Bruce Springsteen spelar på Friends arena. Nu
är det åländska spelbolaget Play among friends odds klara Bruce första sång blir We take care of our own. 

Peppen inför Bruce Springsteens konsert på Friends Arena är igång, och en av de stora diskussionerna är vilken låt som blir först, och sist.
-Enligt våra odds så inleder han med en hyfsat ny låt och sätter rockribban direkt med ”We take care of our own” från senaste plattan, säger
Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

Årets konserter kan bli lika oförglömliga som de senaste, då bland annat Expressen delade ut hela sex getingar i betyg. Ren Hysén-klass
alltså. Vilka låtar som kommer att spelas och i vilken ordning skulle man förmodligen kunna fylla ett debattprogram med.
-Tittar vi på inledningslåtarna han spelat genom åren är det ofta nya låtar bland de första, men det finns en stor flexibilitet och utrymme att
vara spontan, men spelar han Idas sommarvisa igen vore det en skräll, säger Mårten Skånman. 

Odds på vilken låt som spelas först på konserten 3 maj på Friends arena
We take care of our own 2.50
Badlands 4.00
Born in the USA 7.50
Övriga 7.50 
The promised land 8.00
Radio Nowhere 8.00
Wrecking ball 10.00
Shattled and drawn 10.00 
No surrender 10.00
American land 10.00
Out in the street 12.00
The River 12.00
Twist and shout 15.00
Hungry heart 15.00
Atlantic city 18.00
Born to run 18.00
Tenth avenue freeze-out 20.00
Dancing in the dark 20.00
Glory days 22.00
Lonesome day 25.00
My city of ruins 25.00
Pink Cadillac 25.00
She’s the one 30.00
Thunder road 30.00
Your own worst enemy 30.00
Idas sommarvisa 50.00 

Aktuella odds på första låten hittar du här:
https://www.paf.com/betting/#/event/1001544394

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler lite udda odds hittar du på paf.com/snackisar
Snabba speltips på Twitter där vi heter @pafSE 
Håll kontakten och prata med oss på Facebook

För mer information kontakta:

Mårten Skånman, PR & Social Media Manager Paf i Sverige, +46 76 867 91 21, marten.skanman@paf.com 
Anders Sims, Press & PR-chef, +358 45 734 28 228, anders.sims@paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på € 96,3 miljoner och gjorde en vinst på € 21,5 miljoner. Bidraget till goda ändamål var € 10,5 miljoner. Paf-
koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


