
Helenius går match i USA
Tungviktsboxaren Robert Helenius kommer att möta Gerald Washington i USA. Matchen sker i
Minnesota lördagen den 13 juli.
Nästa fight för Robert Helenius blir mot den välkända amerikanska boxaren Gerald Washington. Matchen kommer att gå i delstaten
Minnesota lördagen den 13 juli. Troligtvis arrangeras matchen i den klassiska arenan Minneapolis Armory.

- Jag har varit färdig för en fight ända sedan april. Jag skrev under ett kontrakt för att gå en match mot Adam Kownacki men jag vet inte
vad som hände där. Nu får jag en bra match mot Gerald Washington och när jag har knockat honom så ska jag knocka Kownacki, säger
Helenius.

Helenius hemlighåller inte sina framtidsplaner denna gång.

- Visst är planen att vi ska få en match mot Kownacki senare, vi har ju ett kontrakt på det. Men jag måste vinna den här matchen först och
Washington är en stark motståndare så jag måste koncentrera mig fullt på denna match först, säger Helenius.

Första matchen i USA
För Helenius del är det första gången någonsin han boxas i USA.

- Jag ser absolut framemot matchen och det är bra att den sker i USA så att jag kan få bra matcher där framöver. Washington är ett starkt
namn i USA vilket är extra bra, säger Helenius.

Matchen kommer att tv-sändas och vara synlig över hela USA.

- Det är en stor grej att vi får en match i ett land som helt boxningstokigt just nu, speciellt efter Anthony Joshuas förlust mot amerikanen
Andy Ruiz i New York, säger Helenius manager Markus Sundman.

Välkänd motståndare
Amerikanen Gerald Washington har gått 23 matcher och vunnit 19 av dem. Han rankas som 34a i världen enligt Boxrecs rankinglista.

- Han har mött flera hårda motståndare och han har fått gå en titelfight mot Deontay Wilder, där han gjorde en bra match ända tills han
råkade bli knockad, säger Helenius.

Helenius teamet hoppas också på lite nordiskt stöd i Minnesota som är känt för sin stora andel inflyttade nordbor.
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Paf är ett nordiskt spelbolag som grundades 1966 på Åland för att generera vinst till samhällsnyttiga ändamål. Vi blev ett av de första spelbolagen online när
vi 1999 tog verksamheten till nätet. Många av Paf.coms spel har skapats av vår egen Games Studio och finns därmed bara hos oss. Vi är prisbelönta och
branschledande inom ansvarsfullt spelande. Paf bedriver också fysisk spelverksamhet ombord på över 30 kryssningsfartyg på Östersjön och Nordsjön.

Paf har cirka 400 anställda från över 30 olika länder och vi har kontor på Åland samt i Helsingfors, Stockholm, Riga, Tallinn, Oslo, Norrköping och Madrid.
Paf (Ålands Penningautomatförening) licensieras och kontrolleras av Ålands landskapsregering.

Under 2018 omsatte Paf-koncernen sammanlagt 111,8 miljoner euro och gjorde en vinst på 24,6 miljoner euro. Mer information finns på aboutpaf.com.


