
Milošević gjorde årets mål 2012 – enligt oddsen
Oddsen hos spelbolaget Paf antyder att AIK:s Alexander Miloševićs mål mot Gif Sundsvall den 22 april kommer att utses till
Årets mål.

I samma sekund som Alexander Miloševićs missil från 42,4 meter seglade in krysset avgjordes kampen om årets mål, trots att vi bara är inne i
femte omgången av Allsvenskan. Det är spelbolaget Paf övertygat om och därför är oddset lågt på att det utses till Årets mål under
Fotbollsgalan 2012.

Den som tror att det görs ett vackrare mål i år får 2,60 gånger insatsen tillbaka.

- Det här är den typen av mål det kanske görs ett eller ett par i världen per år och att vi får se detta i Allsvenskan år 2012 är inget annat än
fantastiskt, säger Patrik Wilhelms, oddssättare på Paf.com.

- Även om jag personligen, i egenskap av AIK-supporter, är lite partisk finns det väldigt mycket som talar för att det är Alex som får ta emot
utmärkelsen för årets mål. Visst finns chansen att någon annan också får till någonting i hästväg men Miloševićs mål känns så pass unikt att
det blir extremt svårslaget, säger Wilhelms.

Odds från Paf:

Fotbollsgalan 2012, årets mål:

Alexander Milošević (AIK-GIF Sundsvall 2012-04-22)       1,45

Något annat mål                                                   2,60

Du hittar spelobjektet här!
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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 2010 hade Paf-koncernen en omsättning på € 93,3 miljoner och gjorde en vinst på € 3,8 miljoner. Bidraget till goda ändamål var € 14 miljoner. Paf-
koncernen har över 400 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


