
Kolla oddsen - blir julen vit i din stad?
Spelbolaget Paf har satt odds på hur troligt det är med en vit jul på en rad orter i Sverige. I en stor del av landet blir det en
klassiskt vit jul med snö i bland annat Stockholm, Uppsala och även Norrköping.

I stora delar av landet blir det i år äntligen en klassiskt vit jul. I Norrköping, Örebro och Stockholm till exempel blir det enligt oddsen från Paf en
vit jul. Säkrast för snö på julafton är det inte överraskande i norra delen av Sverige.   
- Även om det kan orsaka en del problem på sina håll är det en helt annan jul med snö än barmark, och vi tror på snö i bland annat Stockholm
i år, säger Mårten Skånman, PR-kompis på Paf i Sverige.

Odds på om de blir en vit jul i din stad 2013:
Stad  Ja    Nej
Umeå  1.25    3.50 
Göteborg  2.50    1.47
Haparanda  1.01    11.50
Helsingborg  2.65    1.42
Malmö  2.65    1.42
Mora  1.65    2.10
Skövde  2.30    1.55
Gävle  1.55    2.30
Norrköping  1.75    1.95
Stockholm  1.75    1.95
Sundsvall  1.35    2.95
Uppsala  1.65    2.10
Växjö  2.30    1.55
Örebro  1.72    2.00

*Vit jul innebär ett uppmätt snötäcke på minst en centimeter

Alla odds på julens väder
https://www.paf.com/betting/?locale=sv_SE#/event/1001839722

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 oss på Twitter
Det blir roligare tillsammans, på www.paf.com och på Facebook.com/Pafswe

För mer information kontakta:
Mårten Skånman, PR-kompis Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, kommunikationsdirektör, +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.


