
Bäste Läsare 

 

Det var 2016 som vi valde att satsa på två olika medlemssidor. 

En sida för dig som är intresserad av finansiella affärer som exempelvis valutahandel, 

kryptovaluta, aktier och copytradig. 

Det är DLC Finans och du hittar all information om DLC Finans här: 

www.dlcfinans.se 

Men först ut var vår medlemssida om sports betting/trading. 

Det är DLC Sports och du kan skaffa ett kostnadsfritt medlemskap här: 

www.dlcsports.se 

 

Men för dig som verkligen är seriöst intresserad av att ta din betting/sport trading till en helt 

ny nivå är det ett DLC Sports PRO-medlemskap som gäller. 

Det är en uppgradering av det kostnadsfria medlemskapet som finns inom DLC Sports. 

Just nu har vi ett riktigt bra erbjudande för dig som är intresserad av DLC Sports 

medlemskap! 

 

>>> Säkra ett DLC Sports medlemskap innan den 19:e mars! 

 

 
 
Som PRO-medlem har du tillgång till ALLA våra informationsprodukter!  

Det handlar idag om 11st specialrapporter! 

Allt material på svenska. 

Ett PRO-medlemskap ger dig också tillgång till alla våra bästa speltipstjänster. 

 

Exempel från våra speltips DLC Sports senaste tiden (mars månad): 
 

http://www.dlcfinans.se/
http://www.dlcsports.se/


 
 

DLC bloggen(öppet för alla DLC medlemmar) 

7 vinnare av 8st singlar = 87.5% träffsäkerhet 

7 vinnare av 8st kombinationer = 87.5% träffsäkerhet 
 

OBS! 

Vi justerar dessa speltips från och med nästa vecka. 

Våra kombinationer och ”dagens bästa spel” flyttar från och med nästa vecka över till DLC 

Sports bloggen(enbart PRO-medlemmar) 

Dessa kostnadsfria speltips kommer från och med nu att innehålla exempel på speltips från 

DLC Sports samt våra samarbetspartners som exempelvis BettingGods. 

 

* DLC Sports bloggen (endast PRO-medlemmar) 

8 av 12 vinnare = 66.66% träffsäkerhet 

 

* DLC Sports HUB (kommer att flyttas över till DLC Sports bloggen och endast PRO-

medlemmar) 

7 av 7 vinnare med snittoddset 3.06 = 100% träffsäkerhet 

 

Träffsäkerheten på våra spelförslag är hög. 

Vi spelar på många olika spelmarknader, inte bara på vilka som ska vinna matchen.  

Speciellt inom fotbollen hittar vi intressanta spel på marknader som över/under antal mål, 

båda lagen gör mål (ja eller nej), vilket lag får flest hörnor osv. 

Målet är också att utöka utbudet av speltips med flera sporter. 

 

Tillfälligt Erbjudande! 

Säkra ditt DLC Sport PRO medlemskap idag till ett kraftigt 

reducerat pris. 
 

Alla specialrapporter från DLC Sports ingår! 

+ nya specialrapporten ”DLC Sports – Spotlight mars 2018” ingår också! 

 



 
 
DLC Sports Spotlight är en helt ny informationsprodukt från DLC Sports. 

Tanken med denna informationsprodukt som vi kommer att publicera löpande är att tipsa dig som 

medlem om intressanta spelsystem och speltipstjänster. 

Men vi kommer även att skriva om olika stora sporthändelser från ett spelperspektiv. 

Nu finns den första utgåvan ute av DLC Sports – Spotlight ute! 
 

Innehåll från mars-numret: 
 

* Vi har utvecklat ett klassiskt trading-system inom fotboll. 

Den nya versionen av detta klassiska system har en extrem hög träffsäkerhet. 

* Vi tittar närmare på några riktiga guldgruvor gällande statistik inom fotboll, använd denna statistik 

för att vinna oftare med dina spel inom fotboll.  

* Ta din match betting till nästa nivå, vi berättar mer om personer som helt lever på sina inkomster 

från matched betting. 

Möt Mike Cruickshank som hjälpt över 700 personer i sin grupp att helt kunna leva på sin matched 

betting. 

* Ny medlemsida som hjälper dig att löpande tjäna pengar på din matched betting, allt är 

kostnadsfritt. Utmärkt videoutbildning, support och tips/hjälp från andra medlemmar. 

* Månadens speltipstjänst som kan hjälpa dig att tjäna 4234 kronor extra per månad. 

Dessutom tips hur denna siffra kan tredubblas med en smart insatsplan och programvara. 

Kolla in dessa vinnare från denna speltipstjänst senaste dagarna (mars): 

Små insatser, liten risk och bra utdelning med odds på 5.0, 9.0 och 13! 

 

 

 



 
 

 

All information om ditt DLC Sports PRO-medlemskap finns här: 

http://dlcsports.se/promars2018 
 

Vi önskar dig en fortsatt bra vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://dlcsports.se/promars2018

