7 medlemmer mere inden på søndag så er der nye spilletrøjer!!!
Læs nedstående!!
VM er startet – Her er en genial måde at oddse på til kampene og
samme tid hjælpe Ansager IF med at få nye komplette spillesæt.
Reglerne er følgende:
Opret en konto og indsætte 300 kr., som bare skal spilles en gang til
minimum odds 1,80. Vindes der kan pengene udbetales med det
samme. Tabes der går 25 procent som sponsorkroner til Ansager IF.
Hver 3. måned laver Bet25 en opgørelse og 25 procent af alt det
brugerne med tilknytning til Ansager har tabt, bliver udbetalt til Ansager
IF, som sponsorkroner.
Når de første 8 personer er oprettet og har spillet de 300 kr. til odds
1,80 får vi adgang til at bestille et komplet spillesæt med 14 trøjer,
shorts og strømper i valgfri farve med tryk.
Samler vi18 brugere så får vi 2 spillesæt, 28 brugere 3 spillesæt og
38 brugere 4 nye spillesæt.
Jeg har oprettet en profil og fik mine 300 kr. til at blive til 2100 kr., som
nu er udbetalt.
Her er betingelserne:
1.
2.

3.

Opret dig almindeligt på bet25.dk
Sæt 300kr ind, som skal spilles en gang til minimum odds 1,80
(man kan spille 1x300, 3x100kr eller 15x20 kr.) det styrer man
selv.
Klik på dit brugernavn og der kommer en menu frem hvor der
står 'holdet', hvor jeres kode er: 1591 – Det er koden for
Ansager IF.

Deres indbetalingsbonus giver 100% oven i, så sætter du 300 kr. ind, så
får du 600 kr. at spille for.
Ud over det har bet25 jo 25% til klubben, som er under deres Klubbet
feature ved oprettelse. Hvert kvartal gør de op om en kunde har tabt
eller vundet, og har kunden tabt giver de så 25 procent af det tabte
beløb til klubbens kasse. Man kan sige det er Bet25's måde direkte at
sponsorer klubberne på, med penge.
Det med Klubbet er jo et direkte penge sponsorat som man kan læse
meget mere om på www.klubbet.dk

Det er med andre ord en win win for ALLE.
Har i spørgsmål er i meget velkommen til at skrive en mail til mig eller
ringe på følgende:
Magnusbuhlhansen@me.com / Mobil: 51930820

Se mere her om klubbet:
Hvert kvartal udbetaler Bet25 25% af vores overskud fra sportsbetting direkte til de
klubber, som vore spillere har valgt vi skal støtte. Heriblandt altså jer. Featuren
kalder vi ’Klubbet’ og er en eksklusiv feature, der kun fås på Bet25. Du kan læse
meget mere om det her på Klubbet.dk, men kort fortalt går det ud på, at vore
kunder – når de opretter sig – får muligheden for at vælge blandt samtlige danske
sportsklubber/foreninger. Hvis den eller de pågældende kunder der har valgt jeres
klub, taber nogle penge – så sponsorer vi jer med 25% af vort overskud fra kunden.
Ved udgangen af 2. kvartal - 1. juli 2014 – udbetaler Bet25 støtte første gang. Og har
jeres støttespillere tabt penge vil vi indsætte et beløb automatisk på jeres
Nemkonto.
Hvis du vil gøre din klub en tjeneste, så vil det være smart at få klubbens oddsinteresserede til at spille hos Bet25.dk i stedet for hos andre steder, for Bet25.dk er
de eneste der støtter dansk sport direkte
Enten vinder spilleren penge – eller også gør klubben. Det er ’Vind eller vind!’.

