
 

Denne vejledning gælder ikke for Transferwise- App på tablet eller smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til https://transferwise.com/ og følg nedenstående 

Vigtigt: Dette er kun et eksempel. 

Du skal erstatte alle beløb, kontonumre o.s.v. med de 

ting der står i din betalingsinfo på tilmeldings-

kvitteringen. 

Husk at angive kontonummeret som ”Bankgiro”.  

Ikke som IBAN/SWIFT 

International betaling ved brug af Transferwise 

 

Vigtigt: Dette er kun et eksempel. 

Du skal erstatte alle beløb, kontonumre o.s.v. med de 

ting der står i din betalingsinfo på tilmeldings-

kvitteringen. 

Husk at angive kontonummeret som ”Bankgiro”.  

Ikke som IBAN/SWIFT 

1. Åben https://transferwise.com/ og Klik på “Get started”. 

Du skal ikke indtaste beløb her. 

 

2. Hvis det er første gang du burger Transferwise, skal du 

markere ”Personal” og udfylde felterne med E-mail og du 

skal vælge og skrive en adgangskode. (mindst 9 tegn) 

Klik på ”Sign up” 

Gå%20til%20https:/transferwise.com/%20og%20følg%20nedenstående
https://transferwise.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Klik på “Send Money” 

Du behøver IKKE at “Confirm your 

Email” eller “Fill out your profile”. 

 

4. Skriv det beløb som du skal betale til 

stævnet i nederste felt og vælg  

Svenske kroner (SEK) i valutalisten. 

(Det blå felt) 

Vælg Danske kroner (DKR) i det øverste 

felt. Du skal IKKE skrive noget beløb. 



 

 

 

 

 

 

 

5. Klik på ” Personal transfer”. 

6. Udfyld alle felterne med navn,  

fødselsdag  o.s.v 

VIGTIGT: 

Fjern fluebenet I "Confirm my 

identity..." nær ved bunden.  

Du behøver ikke denne kontrol for at 

betale med et debet- eller kreditkort. 

 

Klik på "Continue" nederst på siden. 



 

 

 

 

7. Klik på  "Business or charity". 

8. I feltet ” Their email” skal du skrive 

info@nordlek2018.se 

og  i Navnefeltet:   

Nordlek 2018 

 

Vælg ”Bankgiro” og skriv konto-

nummeret:  

5095-2407 

 

Klik på ”Confirm” 

9.  Vælg hvad betalingen dækker. 

     Vælg “Bills” (Regning) 

 

Klik på ”Continue” 



 

 

10.  VIGTIGT. 

Skriv det/de OCR-nummer som også 

står i kvitteringsmailen  (Og kun 

dette/disse) i feltet:  

”Reference for Nordlek 2018” 

 

Det er det nummer som kæder din 

tilmelding og betaling sammen. 

Man kan godt betale for flere 

tilmeldinger på én gang. Man skal blot 

angive alle OCR/referencenumre i 

dette felt. 

11. Vælg hvordan du vil betale. 

Hvis du vælger ”Bank transfer” 

(Bankoverførsel) får du 

kontooplysninger til brug i netbank. 

Du kan også vælge betaling med Visa- 

eller Masterkort hvor betalingen sker 

med det samme. 



 

12. Din betaling er nu færdig. 

Du vil modtage en E-mail fra 

Transferwise når de har modtaget din 

betaling, og du vil senere modtage en 

E-mail fra NORDLEK 2018 når din 

betaling  er modtaget i Sverige. 


