Pressmeddelande 2006-09-15

Redbet sponsrar Student-SM i Poker 2006
Det blir Redbet som kör årets upplaga av Student-SM i Poker. Turneringen - som är Sveriges
största pokerturnering för studenter – startar on-line den 4 oktober. Sveriges bästa
pokerstudenter tävlar om en prispott med ett värde av 300 000 kronor.
Förra årets Student-SM i Poker blev en stor succé. Över 1600 studenter deltog i live tävlingen och ca
5000 online och allting talar för att Student-SM i årets tappning kommer att slå nya rekord. Student
SM i Poker 2006 är mer än bara en pokertävling online. Det är också en turné med livespel på 16
orter i Sverige, konserter och fester.
- Vi är lika entusiastiska som medlemmarna i student.se att få utveckla årets version av Student-SM i
Poker. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda alla Sveriges studenter en spännande turnering,
säger Jonas Sundvall VD på Redbet Holding
Mikkel Gerdes är Country Manager på Student.se
-Redbet motsvarade våra högt ställda krav på ett seriöst pokerbolag och har dessutom en
förståelse för de förväntningar som ställs på ett arrangemang som Student-SM, säger Gerdes
Kvalificeringstävlingarna online startar den 4 oktober på www.redbet.com. Att delta i kvalen till
Student SM i Poker är kostnadsfritt och man anmäler sig via www.student.se.
Turné-plan för Student-SM i Poker 2006:
1 okt – Uppsala
6 okt - Stockholm
7 okt - Västerås
8 okt - Örebro
11 okt - Karlstad
12 okt - Linköping
14 okt - Göteborg
15 okt - Halmstad
19 okt - Lund
20 okt - Malmö
21 okt - Växjö
22 okt – Jönköping
25 okt - Gävle
26 okt - Sundsvall
27 okt - Umeå
29 okt – Luleå
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör, Redbet Holding AB, telefon: 070/184 84 86
Mikkel Gerdes, Country Manager, Studentis Group AB Telefon 0739 - 166513
Om Redbet
Redbet erbjuder en egenutvecklad plattform för oddsbörsspel till företag som bedriver
spelverksamhet över Internet. På www.redbet.com erbjuds också speltjänster inom odds, poker och
kasino. För mer information om Redbetholding och bilder, besök www.redbetholding.se
Om student.se
Student.se har som mål att förena alla Sveriges studenter vid högskolor och universitet under ett tak
genom att erbjuda högkvalitativa tjänster.

