Bäste Läsare
Det var ju riktigt trevligt att Sverige lyckades vinna mot Italien i fredags.
Men hur ska det gå idag?
Dags för returmötet nere i Milano.
Ikväll avgörs det som Sverige ska vara med i nästa års fotbolls-VM.

>>> Gör som ”Henke” och ”Bjärred” – spela på FSport!

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.
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.

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.

Vi önskar dig en bra vecka!
Team InzideInfo/DLC Sports

