
Simon Johansson skrällvann Paf Poker Challenge 2013
Den 25-28 april spelades Paf Poker Challenge för nionde gången i Mariehamn för fullt hus. 145 deltagare kom till start. Vann i sin
allra första liveturnering gjorde unge svensken Simon Johansson över flertalet namnkunniga spelare. Finska Anne Meri
slutade på sjunde plats och blev därmed första kvinnan i turneringens historia att nå finalbordet. 

Vinnare blev Simon Johansson, från Mariestad i Sverige, som vann i sin första stora liveturnering. Och för andra året i rad vinner därmed en
svensk Paf Poker Challenge.
- Min första stora liveturnering och jag vinner den, det är helt sjukt. Min taktik var att vara aggressiv och bluffa en del, och det höll. Man måste
väl ha lite tur för att vinna en sådan här turnering, säger Simon Johansson.

Förutom pengar och titel vann Simon även ett paket till nästa års Paf Poker Challenge.
Paf hade i år flyttat turneringen till Hotell Arkipelag vilket gjorde att det blev en ännu vänligare och mer gemytlig atmosfär kring hela
turneringen. Finska Anne Meri hade en bra helg och vann sidoturneringen Ladies event och kom på en mycket bra sjunde plats i main event.
Den hittills bästa kvinnliga placeringen någonsin i Paf Poker Challenge. 

På 45:e plats hittar vi även Noora Karma, en finsk mentalist som får mer än godkänt för den insatsen. Ett lyckat första Paf Poker Challenge för
Pafs nya pokerchef Herbert Paradis. 
- För oss är det viktigaste med ett event själva upplevelsen för våra spelare. Vi är otroligt nöjda med helgen, och det verkar de också vara. Då
blir vi stolta. I år var vi på en ny plats och fokuserade som vanligt på en vänlig atmosfär för spelarna under hela evenemanget och nu ser vi
fram emot att ta emot nya och gamla pokervänner i vårt nya pokerrum som lanseras till sommaren på Paf.com, säger Paradis.

Resultat Paf Poker Challenge 2013
1. Simon Johansson 36600 €
2. Pekka Piiroinen 22620 €
3. Jari-Pekka Rättyä 16000 €
4. Stefan Stemberg – 12480 €
5. Raul Juanes – 10100 €
6. Jarno Hietalahti – 8000 €
7. Anne Meri – 6160 €
8. Hari Hakala – 4700 €
9. Bruno Långström – 4000 €

Mer om Paf Poker Challenge:
https://www.paf.com/ppc

Här kan du se vad som hände under Paf poker Challenge 2013:
http://fun.paf.com/pafpoker

Bilder fria för publicering från Paf Poker Challenge på flickr
http://www.flickr.com/photos/playamongfriends/sets/72157633334578967/

Mer rapporter om turneringen, chipcounts med mera har publicerats pokerbloggen
http://blog.paf.com/poker/

Diskutera gärna poker med oss på Facebook
https://www.facebook.com/PafPoker

Följ Paf poker på Twitter
https://twitter.com/pafpoker

Prova Paf poker på nätet
https://www.paf.com/poker/

För mer information kontakta:
Herbert Paradis
Head of Poker, Paf
+46 7 218 259 96
herbert.paradis@paf.com

Anders Sims
PR- och presschef Paf
+358 457 342 8228
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 euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.




