Bäste Läsare
Hoppas att du har det bra i höstmörkret!
Imorgon är vi många som kommer att bänka oss framför TV:n för att se Sverige-Italien.
Dags att göra upp om de sista platserna till Fotbolls-VM nästa år.
Inför ett fullsatt Friends ska Sverige försöka vinna mot Italien, det blir spännande!
En riktig höjdpunkt denna vecka som du nu kan krydda med lite extra spänning hos FSport.

>>> Spännande nyhet, DLC Sports i samarbete med FSport – vi
bjuder på 8st ”fribiljetter”!

Daily Fantasy Sport har gjort succé i UK och USA – och omsätter tre miljarder årligen.
Nu är spelformen äntligen i Sverige och FSPORT.net är först ut i Sverige med Henrik ”Henke”
Larsson och Patrik ”Bjärred” Andersson som profiler utåt för bolaget.
Vi på DLC Sports har själva testat och det här är en riktigt rolig spelform!
Här tävlar du mot andra människor, så kallat poolspel. Du möter inte huset, bookmakers
eller robotar. Otroligt skönt att veta att man varje gång har en ärlig chans att vinna, både
ofta och mycket pengar.
Att hela 90% av potterna i snitt från detta poolspel går tillbaka till spelarna är naturligtvis
väldigt uppskattat.
De turneringar som måste provas allra först är DoubleUp och TripleUp.
DoubleUp: Väldigt hög vinstchans. Här räcker det att hamna i övre delen av startfältet.
Placeringen spelar ingen roll, nästan hälften av de startande dubblar sin insats.
TripleUp: Fungerar som DoubleUps men här tripplar nära en tredjedel av startfältet sin
insats.
I de övriga turneringarna vinner 15-20% av de deltagande lagen - varje gång! Hur bra som
helst!
Du väljer först ut ditt spelpaket med aktuella matcher som du gillar, sedan väljer du totalt 7st
spelare som du tror kommer att prestera bra i aktuella matcher.
Sedan väljer du en turnering som passar dig. Du kan nu vinna pengar som finns i aktuell pott.
Vem som vinner turneringarna står öppet ända till slutet. LIVE känslan – måste provas!

Det hela är väldigt enkelt och det här är verkligen en spelform som passar alla.
Det är även en social spelform där du kan utmana dina vänner och bekanta, bjud in dem via
Facebook, Instagram och Twitter.

Gå med nu och var med och spela på Sverige-Italien nu på fredag –
vi bjuder på ”fribiljetter”!

Självklart finns det turneringsspel på FSport kopplat till den stora matchen nu på fredag
mellan Sverige-Italien.
Ett utmärkt tillfälle för dig att prova FSport, du kan till och med prova helt utan kostnad och
ändå kunna vinna prispengar.

Registrera dig helt utan kostnad via den här länken, klicka på länken nedan:

REGISTRERA DIG HÄR!
DLC Sports och Fsport bjuder dig på 8st ”fribiljetter” värda €15 som du kan använda dig av
för att exempelvis prova ”Double Up” och ”Triple Up”.
När du har registrerat ditt konto så kan du logga in och läsa mer om hur allt fungerar, all
information är på svenska.
Logga in och läs mer under menyvalet ”Hjälp” där finns all information som du behöver med
tydlig information i både text och video.
Passa även på att bjuda in dina vänner, logga in och läs mer under menyvalet ”Bjud in en
vän” – då kan du och din vän dela på nya fribiljetter (€15 till dig och €15 till din vän).
Det är fantastiskt kul att Fsporta tillsammans med vännerna. Så bjud in hela gänget och
skaffa dig i samma veva en bra bankrulle att bygga vidare från.
Nu hoppas vi verkligen också att Sverige ska slå Italien och kvalificera sig till VM nästa år,
heja Sverige!!!

Vi önskar dig en trevlig helg!
Team InzideInfo/DLC Sports

