
Naisten curlingin eliittipelaajat kohtaavat Ahvenanmaalla

Åland curling ja Eckerössä sijaitseva Vianor Curlingcenter isännöivät 12.-15. lokakuuta 2017 Paf Masters -turnausta, jossa kohtaavat naisten
curlingin maailmanhuiput, ja joka on osa korkeatasoista Curling Champions Tour (CCT) -kilpailua.  

Paf Mastersissa kohtaavat toisensa 12 joukkuetta, ja osakilpailu on ensimmäinen lajiaan Suomessa. Ahvenanmaalla pelattava Paf Masters on
osa pohjoismaista tour-kilpailua.

CCT on miesten ja naisten kansainvälisen sarjan kovatasoisin kilpailu Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Aasiassa.  CCT tekee myös
yhteistyötä pohjoisamerikkalaisen World Curling Tourin kanssa. Paikallisena järjestäjänä Paf Mastersissa toimii Ålands Curlingklubb.

- Vuoden 2017 curlingkausi on erityisen jännittävä, sillä tämän vuoden joulukuussa monet joukkueet osallistuvat Etelä-Korean
Pyeonchangissa järjestettävien olympialaisten karsintoihin Tshekin tasavallassa, sanoo Åland Curling Ab:n Mari Hansen.

Paf Masters on neljän päivän mittainen turnaus, joka nähdään live-lähetyksinä World Curling TV:ssä sekä Yle Areenassa. Curling Champions
Tour -kilpailuun sisältyvässä  Masters-turnauksessa on jaossa vähintään 18 600 euron suuruinen palkintopotti.

- Olemme järjestäneet monia kansainvälisiä kilpailuja viime vuosina, esimerkiksi Nordic Junior Curling Tour -kilpailun sekä naisten curlingin
suomenmestaruuskilpailut, Ålands Curlingklubbin puheenjohtaja Thomas Jonsson kertoo.

- Paf Mastersin järjestäminen on meille hieno haaste ja hyvä tilaisuus näyttää, mihin pystymme, Jonsson toteaa.

Tapahtuman pääsponsorina toimii ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf.

- On aivan upeaa, että me Ahvenanmaalla saamme isännöidä naisten maailmaneliitin masters-turnausta. Tämän kaliiperin urheilutapahtuman
tukeminen on meille suuri kunnia, sanoo Pafin sponsorointipäällikkö Ludvig Winberg.

Suomen maajoukkueen kapteeni Oona Kauste iloitsi suomenmestaruuskullan voittamisesta Vianor Curlingcenterissä viime viikonloppuna.

- Jää oli ihan täydellinen, mistä kiitämme järjestäjiä. Minä ja koko joukkue odotamme innolla lokakuussa pelattavaa Paf Mastersia, Kauste
toteaa.

Lisätietoja:

Ahvenanmaan curlingseura:

http://www.curling.ax/

Curling Champions Tour (CCT):

http://www.curlingchampionstour.org/

Mari Hansen, Åland Curling
curling@aland.net
+358 457 349778

Ludvig Winberg, Paf
ludvig.winberg@paf.com
+358 405 729888

Paf perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966. Sen tärkein tehtävä oli tuottaa varoja jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä tehtävä on edelleenkin
tärkein syy yhtiön olemassaoloon. Nykyään Paf.com on kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo-
ja arpapeliä netissä. Myös Pafin fyysinen pelitoiminta on laajaa: Itämerellä liikennöivillä laivoilla, Paf Casinolla Ahvenanmaalla ja Gibraltarin Casino Sunborn
-kasinolla on yhteensä noin 1500 peliautomaattia ja 55 pelipöytää. Paf tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön pelaamiselle tuottaen asiakkailleen iloa
ja ajanvietettä.

Vuonna 2015 Paf-konsernin liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 22,7 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiä hankkeita tuettiin 20 miljoonalla
eurolla. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Asiakkaita yhtiöllä on muun muassa Suomessa,
Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla



Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.paf.com.


