
Sista dansen för Robban i Let’s dance
Den första dansaren som får lämna Let’s dance enligt Pafs odds är Robinson-Robban Andersson. Hos det åländska spelbolaget
kan du slå vad om vem som vinner Let’s dance, dessutom erbjuder Paf livebetting under programmet. 

Har du suttit i TV-soffan och röstat på din favorit i Let’s dance? Nu kan du även slå vad om hur det går i programmet live på www.paf.com som
erbjuder livebetting under programmet. Lägst odds och troligast att lämna programmet ikväll är Robert Andersson, mer känd som Robinson-
Robban.

-Robban är ju en gedigen showman men kanske är publiken som ser Let’s dance inte Robbans publik, kanske är det dags för sista dansen i
TV-rutan för Robban? säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

Årets mest folkliga dansare på förhand var förmodligen Maria Montazami och Markoolio. Båda kan vara trygga ikväll enligt Pafs odds.
Markoolio har seglat upp som andrahandsfavorit efter Erik Segerstedt. 
-Kanske ingen slump att båda favoriterna figurerat i barn –och ungdomsprogram i TV, och att båda OS-hjältarna Håkan Dahlby och Anette
Norberg ligger i riskzonen för att inte få ihop tillräckligt med röster och stanna kvar i tävlingen, säger Mårten Skånman.

Hos Paf finns även möjligheten att slå vad om det blir en man eller kvinna som vinner Let’s dance i år och vem som får högst poäng av juryn
ikväll.

Odds på vem som åker ur Let’s dance program 2
Robert Andersson                           1.55
Sofia Wistam                                    3.00
Håkan Dahlby                                  5.75
Anette Norberg                                 7.50
Anna Brolin                                       25.00
Jennifer Åkerman                            25.00
Maria Montazami                             50.00
Oscar Zia                                          50.00
Markoolio                                          75.00
Erik Segerstedt                                100.00

Vilket kön är det på vinnaren av Let’s dance 2013?
Man                                        1.45
Kvinna                                                2.55

Aktuella odds på deltagarna i Let’s dance hittar du här:

https://www.paf.com/betting/#/group/2000053073/category/0

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 odds på heta snackisar hittar du på paf.com/snackisar
Snabba speltips på Twitter där vi heter @pafSE 
Håll kontakten och prata med oss på Facebook

För mer information kontakta:

Mårten Skånman, PR & Social Media Manager 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 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.


