
Tilmelding til OnsdagsKapsejladserne 2016. 
 

Da du har fundet denne beskrivelse, har du også fundet linkene til ”Sejladsbestemmelser" og "Banekort" for 

Onsdagssejladserne, og du er på sitet "www.roskilde-sejlklub.dk". 

 

Bemærk; der bliver ingen tur-tilmelding i år, kun kap-tilmelding. 

 

Denne forklaring er for RS’ere, idet VSB’ere skal melde til via VSB’s hjemmeside, men kære VSB’ere, se 

venligst lige sidste punkt, det gælder også jer. 

 

 

Log ind med dit brugernavn og password (nederst til venstre). 

Har du glemt brugernavn og/eller password trykker du på ”Glemt login”, og følg fremkomne vejledning. 

 

Efter login, klik på "EVENT" i det blå felt øverst til højre, find "Onsdagskapsejlads" og klik på " TILMELD - LÆS 

MERE ". 

 

Accepter klubbens betingelser (læs dem hellere først) og accepter venligst også at komme på den offentlige 

tilmeldingsliste. 

 

VIGTIGT:  I rubrikken "Skriv evt. besked vedr. tilmelding" skal du angive: 

  dit navn, bådens navn, type og sejlnummer, og helst også DH-certifikatnummeret. 

 

Klik herefter på "Betal her". 

 

Så skal der vælges mellem "Dankort" og "eDankort". 

 

Ved tryk på "Dankort" fremkommer en side til udfyldelse af Dankortoplysningerne, og når den er fyldt ud 

klikkes på "Gennemfør betaling". Så bliver der trukket penge på kortet og du og din båd er tilmeldt. 

Der kommer en kvittering til din e-mail adresse, som angivet i din profil. 

 

"eDankort" har jeg ingen erfaring med, men fra Jyske Bank har jeg sakset nedenstående, idet jeg dog har 

udskiftet "Jyske Bank" med "din bank". Det er nok det samme for alle banker. 

Når du skal betale for et køb i en internetforretning, klikker du på eDankortlogoet på forretningens 

hjemmeside. 

Første gang du bruger eDankort, bliver du bedt om at vælge "din bank" fra en liste. Så husker systemet 

selv fremover, hvilken netbank du bruger. Du bliver også bedt om at godkende vilkårene for eDankort. 

Nu åbner din Netbank, og du logger dig ind i netbanken på normal vis. 

I netbanken får du vist betalingen, som du skal godkende. Du skal også vælge den konto, beløbet skal 

hæves på. 

Når betalingen er bekræftet med en nøgle, bliver du sendt tilbage til forretningen, hvor du får en 

kvittering for købet. 

Beløbet "øremærkes" på din konto og afregnes først til forretningen, når de har sendt din vare 

(forretningen er forpligtet til at sende varen inden for 14 dage). Indtil da kan du se eDankort-betalingen 

under "Konti og betalinger/Kommende betalinger" i netbanken. 

Jeg går ud fra at betalingen også ved brug af "eDankort" bliver trukket umiddelbart, og at der kommer en 

kvittering via mail. 

 

Sidst, men ikke mindst: Send mig venligst en mail (poas@dtu.dk) med emne Onsdagssejlads, og med samme 

oplysninger om dit og bådens navn og numre, som nævnt ovenfor under VIGTIGT. 

 

Hilsen 

Poul Astrup 


