
Oddsen på framtiden för U17-spelarna
Succé i U17-VM för en ny generation fotbollstalanger, men oddsen för att någon i laget kommer spela i A-landslaget före 2017 är
höga. Störst chans är det för forwarden Valmir Beshara.  

Det åländska spelbolaget Paf har satt odds på närmaste framtiden för några av hjältarna i det svenska U17-landslaget.

Svenska förbundskaptener är inte kända för att satsa ungt och nytt. Spelbolagets odds talar inte heller för att någon av spelarna från U17-
laget kommer att spela in sig i A-landslaget före 1 januari 2017.
- Men en målskytt med attityd är alltid välkommet så oddsfavoriten att spela in sig i A-landslaget är forwardsstjärnan Valmir Berisha, säger
Mårten Skånman, PR-ansvarig för Paf i Sverige.

Här är oddsen på om ett par tongivande spelare kommer att representera A-landslaget före 1 januari 2017.

Kommer att spela i A-landslaget före 1 januari 2017?
Namn                     Ja       Nej
Valmir Berisha       2.70    1.40
Gustav Engvall      3.00    1.33
Carlos Strandberg  3.00    1.33
Erdal Rakip            4.00    1.20
Sixten Mohlin          5.00    1.14

Aktuella odds på framtiden för U17-laget
https://www.paf.com/betting/?locale=sv_SE#/event/1001832922

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 roliga och udda odds på aktuella Snackisar hittar du på www.paf.com/betting
Gillar du också att prata spel? Gör det med @pafse på Twitter
Det blir roligare tillsammans, på www.paf.com och på Facebook.com/Pafswe

För mer information kontakta:
Mårten Skånman, PR-ansvarig Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
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 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 2012 hade Paf-koncernen en omsättning på 117 miljoner euro och gjorde en rörelsevinst på 24,7 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 19,0
miljoner euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


