
Bäste Läsare 
 
Då var vi redan inne en bit in i april månad och känns som våren är på gång nu. 
Den här veckan har vi ett utmärkt erbjudande från DLC Sports och Karamba! 
Öppna ett nytt konto hos Karamba Sport och få fri tillgång till våra DLC Sports PRO-speltips! 
 

OBS! 
Detta erbjudande är öppet fram till Lördag den 14:e april. 
 

Öppna upp ett nytt konto på Karamba Sports och få DLC Sports PRO 
speltipsen utan kostnad 
 

 
 
DLC Sports PRO speltips är främst fokuserade på fotbollen som spelas runt om i världen. 
Förra helgen hade vi en 80% strike rate då 8 av 10 speltips levererade vinst. 
 
Detta följdes upp igår tisdag med två nya vinnare.  
BOOM! 
 

 
 
- Kombination, Fulham(England, Championship) + Över 1.5 mål Göteborg-Hammarby(Allsvenskan) 
odds 1.73 (Betfair) VINST! 
 
- Blackpool-Northampton,(England, League 1) spela på Blackpool odds 1.72 (Betfair, spelbörsen) 
VINST! 
 
Vår egen fotbollsexpert som kallar sig för ”Vincent Vegas” har under mars och april levererat 19 
speltips så här långt och av dem har 17st levererat en vinnare! 



Det är en så här långt en träffsäkerhet på hela +89.47%, detta till ett snittodds på 2.4. 
Här finns det bevisligen pengar att tjäna! 
 

Karamba Sports är här! 
 

 
 

Karamba är ett välkänt varumärke inom kasinovärlden. 
Nu har Karamba även lanserat en helt ny sports betting sida! 
Här finns det mesta för dig som spelar på odds, även live-spel. 
 
Hela sidan finns på svenska och även på norska för våra norska medlemmar. 
Karamba bjuder även alla nya kunder på ett gratisspel, satsa 100 kronor och få ett gratisspel på 100 
kronor. 
Här finns också en helt unik funktion från Karamba som heter Karambot som uppbyggd kring 
artificiell intelligens. 
Karamba är först i världen med att erbjuda denna funktion! 
 

 
 

Karambot ger dig blixtsnabba analyser med statistik och rekommendation på kommande matcher. 
Helt klart värt att testa!  
 

Öppna konto på Karamba och få tillgång till DLC Sports PRO-speltipsen utan 
kostnad! 
 
Du kan få tillgång till dessa speltips från DLC Sports PRO utan kostnad. 
Se till att få dina pengar att öka på ditt spelkonto med våra speltips. 

 
Det enda du behöver göra är följa dessa tre enkla steg: 
 
1: Öppna ett konto på Karamba Sports 
Sidan finns på Svenska och Norska: 



 
2: Sätt in minst 200 kronor på Karamba Sports 
 
KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO PÅ KARAMBA SPORT – för svenska kunder! 
  
KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO PÅ KARAMBA SPORT – för norska kunder! 
 
3: Skicka info + ”bevis” på din insättning till oss. 
Visa att du öppnat ett nytt konto hos Karamba och att du även satt in pengar på ditt konto. 
Ta en skärmbild eller foto på ditt konto. 
 
Mejla info till: 
mikael.sportz@gmail.com 
 
Ämnesrad: Karamba 
 
Vi mejlar tillbaka information om hur du kan börja följa våra DLC Sports PRO-speltips. 

 

Trevlig Vecka! 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

https://betting.karamba.com/SV/Karambasports?afi=23403&ar=
https://betting.karamba.com/NO/Karambasports?afi=23403&ar=
mailto:mikael.sportz@gmail.com

