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Accepterar (AVTAL) 
Genom att acceptera AVTAL vid anmälan och betalning till Trosa stadslopp 
förbinder du dig att acceptera följande: 
Att Trosa stadslopp får använda dina uppgifter – givetvis bara dina data - i vårt adressregister. 
Ditt namn kommer även att finnas med i anmälnings- och resultatregistret och kan publiceras på 
Internet. 
Det innebär enkelt att du accepterar att ditt namn kan publiceras vid anmälning och resultat.  
Om du inte vill att ditt namn skall kunna publiceras-visas på Internet, 
meddela i så fall Tävlingsledare pellebang@telia.com alt. pelle@trosastadslopp.se  
eller på 070-6062023. 

Trosa stadslopp kan endast betala tillbaka 50% av din startavgift om du blivit sjuk och inte kan delta 
mot uppvisande av sjukintyg. 

För att få tillbaka hela startavgiften för Trosa stadslopp kan du teckna en avbeställningsförsäkring för 
110 kr under ett helt år hos Folksam se mer på www.startklar.nu Den innehåller även en 
olycksfallförsäkring 

Så här går en betalning till 
 
1) Fyll i alla dina uppgifter under Anmälan (klicka på ”Lägg till löpare” om det är flera på samma 
betalning, du kan även ta bort den senast inskrivna) 
2. Läs AVTAL och klicka i ”Acceptera AVTAL” 
3. Klicka sedan på ”Uppdatera pris” för att se den totala kostnaden. 
3. För att gå vidare till betalningen klicka på ”Betala”. Då kommer du till PAYSON betalningstjänst. 
4. Fyll i namn och e-post, läs igenom avtal och godkänn genom att klicka i.  
Markera betalningssätt Visa / MasterCard eller direkt via din aktuella bank. 
När allt är ifyllt klicka på ”Vidare” 
5. Har du klickat i Visa / MasterCard fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVV… 
Har du klickat i via din bank kommer du direkt till din aktuella bank du uppgav. 
Du får ett meddelande direkt om vilket startnummer du erhållit.  
Via din e-post får du också detta meddelande.  
 
Information om kortbetalning 

Anmäl dig och betala direkt med kreditkort eller via din bank 
Med den senaste digitala tekniken för kortbetalningar kan du nu anmäla dig och betala direkt via 
www.trosastadslopp.se  
Genom ett avtal med Payson accepterar vi nu de vanligaste kontokorten som betalningsmedel. 
- Och vi kan garantera att tekniken är snabb, enkel och säker.  
 
Trosa stadslopp använder Payson, en beprövad och säker metod, för kortbetalningar över nätet. När du 
skickar iväg ditt kortnummer till vår leverantörs server görs det med kryptering, vilket gör det omöjligt 
för en utomstående att lyssna av trafiken. Tekniken som används kallas ssl en standard för kryptering. 
Ssl finns i alla moderna webbläsare. Det innebär att du som köpare via nätet slipper att ladda hem en 
speciell programvara eller behöver använda någon säkerhetsdosa. Samtidigt kan du vara säker på att 
transaktionerna är helt säkra.  

Frågor och svar om att betala med kort på Trosa stadslopp  

Kan man lita på att mitt kortnummer inte kommer ut till någon utomstående? 
Ja. Ingen kan se ditt kortnummer. Kortnumret skickas krypterat hela vägen från din webbläsare via vår 
leverantörs webserver till bankens dator. 
Man behöver alltså inte vara rädd för att lämna ut sitt kontokortsnummer när överföringen är krypterad. 
Det är med denna teknik precis lika säkert, eller till och med säkrare, att handla med kontokort på nätet 
än att handla någonstans där kunden lämnar ifrån sig sitt kort.  



Kan jag betala någon annans anmälning med mitt kort? 
Ja. Efter att du fyllt i alla dina grunduppgifter kan du klicka i ”Lägg till löpare” och skriva in den 
personens grundfakta, och när du ska betala använder du ditt namn och ditt kortnummer / din bank. 

När kommer räkningen på min betalning? 
Den kommer på nästa kontokortsräkning. Som försäljningsställe står det "Trosa stadslopp" 

När får jag min nummerlapp? 
Du får reda på ditt startnummer redan vid Internetanmälan. 
Alla som anmält sig och betalat sin deltagaravgift kan hämta nummerlappen på stadsloppsdagen 27/6 
från kl. 10.00 vid TEAM SPORTIA Trosa.  

Hur får jag kvitto på att min betalning verkligen gått fram? 
När du betalar får du svar på skärmen, men vi kvitterar också med E-post att din betalning är mottagen.  

Hur ändrar jag i mina uppgifter om jag till exempel flyttar eller byter förening? 
Du får en bokningskod vid Internetanmälan som du kan använda till att ändra i anmälan.  
E-post skickas då till Tävlingsledare pellebang@telia.com 

Vem kontaktar jag om det blir problem med min anmälan/betalning? 
Har något gått fel så kontaktar du Trosa stadslopp 

När kommer jag med i startlistan? 
Startlistan består endast av betalda anmälningar. Om du anmäler dig genom att betala in 
anmälningsavgiften via inbetalningskort förs du in i startlistan så fort vi har registrerat dig. Startlistan 
uppdateras varje vecka men ibland kan det dröja lite längre innan du finns med bland de startande. 

Har du andra frågor hör av dig till tävlingsledare pellebang@telia.com alt. pelle@trosastadslopp.se 
eller på 070-6062023.  

 
 


