
Följande villkor gäller för deltagande i Österlen Spring Trail 2020: 

• Anmälan är bindande och individuell.

• Anmälan är giltig när betalning skett.

• Deltagande måste minst fylla 18 under det år de tänker deltaga. Detta gäller för 21km, 

60km+ (ultra) + och Duo Trail distanser. 

• Deltagande måste minst fylla 16 under det år de tänker deltaga. Detta gäller endast för 5 km 

och 13km loppet.

• Barn under 16 år kan delta i 5km loppet endast om de deltar tillsammans med en vuxen.

• Köp av startplats sker enligt lagen om distansavtal avseende idrottsevenemang.

• Namn, klubb och sluttid kommer publiceras på hemsidan, både under startlista och resultat. 

• Vi sparar bildmaterial från ÖST. Bilderna används för att informera om och marknadsföra 

våra events, i syfte att förbättra våra tjänster. Med anmälan godkänner man att foto samt film 
från loppet, eventuellt innehållande sig själv, publiceras på hemsidan. Läs mer under 
hantering av personuppgifter.


• Österlen Spring Trail-organisationen har rätt att ställa in hela evenemanget eller någon del av 
tävlingen om deltagarnas liv och säkerhet bedöms att stå på spel, eller vid så kallade force 
majeur. Detta utan någon ersättning eller återbetalning till deltagarna och de tävlande.


• Österlen Spring Trail och dess arrangörer förbehåller sig rätten att förändra loppets 
sträckning, datum eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att loppet 
skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.


• Deltagande i tävlingen sker på egen risk och jag som anmäld är införstådd med och 
accepterar att arrangören inte hålls ansvarig för eventuella skador eller olycksfall.


• För dig som vill ha ytterligare skydd och möjlighet att återfå anmälningsavgift om du inte kan 
starta föreslår vi att en tävlingsförsäkring tecknas tex via Solid.


• Eventuella priser som ej avhämtats dagen för loppet tillfaller arrangören.

• Österlen Spring Trail tillåter även följande:

• Deltagande i tävlingen godkänner att Österlen Spring Trail och dess samarbetspartners har 

rätt att kontakta mig för information eller erbjudanden, som vid varje enskilt tillfälle skall vara 
godkända av Österlen Spring Trail.


• OBS! Maxantal 2020 - 2000st deltagande totalt ( 5km, 10km, 21km+ Duo Trail och 60km).


http://www.osterlentrail.se/hantering-av-personuppgifter.html


Följande TÄVLINGSREGLER gäller för deltagande i Österlen Spring Trail: 

1. Tävlande skall följa instruktioner och anvisningar från funktionärer

2. Tävlande måste hjälpa andra tävlande om det inträffat en olycka eller att någon skadat sig. - 

ALL nedskräpning är förbjuden!

3. Om man bryter mot något av ovanstående regler leder det till diskvalificering.

4. Åldersgräns för 21km Duo Trail och Ultra 60km är 18 år.

5. Åldersgräns för 13km är 16 år .

6. Åldersgräns för 5km är 10 år.

7. Tävlande skall följa markerad/snitslad bana

8. Allt tävlande sker på egen risk. Österlen Spring Trail betraktas inte som ett “extremt” traillopp, 

men du som som ska delta måste vara i  god fysisk kondition för att klara utmaningen samt 
ska vara införstådd med risker, samt vad traillöpning och ultralöpning innebär.


9. Obligatorisk utrustning (gäller endast Duo Trail och Simris Alg Ultra): 
• Vindtät jacka eller förstahjälpen filt

• Minst 1 liter vätska

• Energi (Powerbar eller liknande räcker)

• Visselpipa

• Nummerlapp

• Mobiltelefon (med nummer till Säkerhetschef ÖST)

• Rekommenderad utrustning 60km+ : 
• Kompass

• Mössa

• Handskar

• Extra varma kläder

• Extra energi


 

• Rekommenderad utrustning Verkeån trail 21km+: 
• Mobiltelefon (med nummer till Säkerhetschef ÖST)

• Visselpipa

• Vindtät jacka eller förstahjälpen filt

• Vätska

• Energi


10. Österlen Spring Trail har möjlighet att ändra och lägga till regler. Österlen Spring Trail har 
möjlighet att ändra den planerade banan.


Övrigt:

Vi rekommenderar alla deltagare att åka kollektivt och samåka. 



ÖST:s ställningstagande för miljö- och hållbarhet 

ÖST:

• Inga engångsmuggar på ÖST. Ja du läste rätt, vi ska inte servera dryck i en enda 

engångsmugg

• Begränsat antal deltagare i unik skyddad natur

• Sparsam märkning av banor i naturreservaten med flaggor av återvunnen bambu 

• Nedskräpning under loppet innebär direkt diskvalificering 

• Inga störande ljudanläggningar längs banan

• Medlem av Trailrunnerfoundation - kontrollerar, uppmärksammar och engagerar för hållbara 

lösningar inom trailrunning

• ”Useful run recons” före evenemang - reka skick på stigar med löpare och avlägsna det som 

inte hör hemma i naturen

• ”Clean trail route” efter evenemanget -  reka skick på stigar med löpare och avlägsna det 

som inte hör hemma i naturen

• Vätska och energi från Österlens landskap - äpplen och äppelmust

• Medlem i Kranmärkt - ÖST väljer kranvatten istället för flaskvatten

• Medlem i International Trailrunningassociation (ITRA) - stödjer fair play, öppenhet för 

mångfald och ödmjukt bemötande

• Allt marknadsföringsmaterial för Österlen Spring-Trail är tryckt på 100% returpapper

• ÖST:s medalj är tillverkad i trä. Svensk furu, tillverkat på Österlen. 

• Målportal tillverkat av återvunnet byggmaterial i trä. Lokalt tillverkat 

• Stort antal baja-major i målområdet och flera toaletter utmed banan

• Prioriterar samarbete med lokala aktörer, främst de som tar ställning för hållbarhet, miljö och 

hälsa

• Minimerar avfallet från evenemanget 

• Sopsortering; plast, brännbart och metall

• Lyfter fram lokala egenskaper på Österlen för att stärka lokala resurser 

• ÖST välkomnar alla typer av löpare


DELTAGARE:

• Tar med egen mugg och/eller vätskesystem 

• Nedskräpning under loppet innebär direkt diskvalificering 

• Reser med kollektivtrafik eller samåker i fordon till ÖST

• Anpassar ljudnivån med respekt för naturreservatens djurliv

• Studerar banan och dess dragning för att underlätta minimal markering i skyddad natur

• Läser på om djurliv och skyddade arter inom reservaten före evenemanget

• Visar ödmjukhet och respekt för naturen och det oförutsägbara som kan ske där

• Respekterar egen prestationsförmåga och hälsostatus

• Fairplay - deltagare följer tävlingsdirektiv och regler. Fusk och doping innebär 

diskvalificering.

• Solidaritet - trailrunner under ÖST ger en hjälpande hand till deltagare som är i behov av 

hjälp under loppet.

Som deltagare stödjer du vår miljö- och hållbarhetspolicy och godkänner den vid anmälan 
för tillträde till loppen. 



Hantering av personuppgifter 

Denna information beskriver hur ÖSTERLEN SPRING TRAIL hanterar personuppgifter, samt vilka 
rättigheter du har vid hantering av personuppgifter. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är 
ADP Sport Events AB. Från och med den 25:e maj 2018 kommer den nya EU-dataskyddslagen 
GDPR att träda i kraft. Informationen riktar sig till dig som:


• Är kund hos oss. När du köper en startplats till någon av våra events, när du handlar i vår 
webshop, reser med oss eller finns med i resultatlistor.


• Besöker vår hemsida eller via våra plattformar i sociala medier, samt ansluter dig till vårt 
nyhetsbrev. 


• Deltar i våra marknadsaktiviteter. Eller på andra sätt kommunicerar med oss, tex via våra 
kontaktuppgifter. 


DIN INTIGRITET 
Din integritet tar vi på största allvar. Vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om 
dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi vill 
uppmuntra dig att läsa igenom nedanstående noggrant. Om du har frågor angående hur dina 
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet 
av informationstexten.


DINA RÄTTIGHETER OCH VÅRA SKYLDIGHETER 
Om du har angett samtycke som den rättsliga grunden (exempel till nyhetsbrev), har du rätt att 
närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke (genom våra kontaktuppgifter längst ner), vilket innebär att 
vi omedelbart slutar skicka information till dig och raderar dina uppgifter. För registrerade 
uppgifter har du rätt att begära ett registerutdrag, för att kunna kontrollera vilken information som 
finns registrerad om dig. ADP Sport Events AB har skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, 
ofullständiga eller missvisande. Vill du inte synas på bild, kontakta oss. Om du vill nyttja någon av 
dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna. Du har vissa rättigheter enligt 
dataskyddslagstiftningen:


• Tillgång till personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina 
personuppgifter samt ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. 


• Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

• Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för 

direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 
eller att behandlingen begränsas. 


• Rätten till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett 
annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till de uppgifter 
som du gett oss.


Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (tillsammans med andra uppgifter) kan 
kopplas till dig; exempel namn, email, personnummer, kön, telefonnummer, adress, bild, film etc.


VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 
Nedan förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge en relevant upplevelse 
i vår verksamhet. Vi registrerar data som; namn, email, personnummer, kön, telefonnummer, 
adress, bild och film för vår verksamhet. Vi använder personuppgifter som bilder och 
anmälningsstatistik i marknadsaktiviteter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat 
intresse att förbättra våra tjänster. Även för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Förutom bild 
och film är det uppgifter som du alltid själv lämnar till oss eller genom våra leverantörer. Vår policy 
är att inte hantera mer personuppgifter än nödvändigt, inte spara personuppgifter längre än 
nödvändigt, skydda uppgifterna och dokumentera vår hantering. Vi använder e-post för 



kommunikation inte lagring. Vi använder e-post med stöd av intresseavvägning, samtycke och 
avtal. Data på mejlserver raderas en gång per år.


1. NÄR DU ANMÄLER DIG TILL VÅRA LOPP 
Vi behöver dina personuppgifter för resultatlistor, anmälningslistor, poängregister, att trycka 
nummerlappar, samt för att kunna ge dig information om evenemangen. Namn, email, 
födelsedatum, kön, nationalitet, adress. Filer med personuppgifter raderas inom 1 år hos ADP 
Sport Events AB. Rättslig grund vid köp är avtal och samtycke för nyhetsbrev. Information som 
lagras av tredje parter är resultatlistor, anmälningslistor och poängregister (även utland - ITRA, 
DUV). Dessa aktörer är Sportstiming, ITRA, DUV. 


2. WEBB-HANDEL 
ADP Sport Events AB behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra köp och skicka 
beställd produkt till dig. Personuppgifterna raderas en gång per år hos ADP Sport Events AB. 

När du beställer en vara registeras personuppgifter på rättslig grund avtal, vid köp.

Vi lagrar inga kortuppgifter eller personuppgifter kopplade till handel utan använder istället tredje 
part Stripe och Weebly.


2. MARKNADSAKTIVITETER 
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samtycker du till att ADP Sport Events AB registrerar din 
emailadress och skickar nyhetsbrev till dig. Vi behöver email för att informera om händelser kring 
våra evenemang till intressenter. Mejl-adresserna i registret raderas en gång per år. Du kan genom 
våra kontaktuppgifter, närsomhelst säga upp nyhetsbrev och dra tillbaka samtycke om 
personuppgift i våra register. Vi hämtar och använder statistik från marknadsaktiviteter och events 
i syfte att förbättra våra tjänster från uppgifter som ni lämnat till oss, i syfte att förbättra våra 
tjänster. Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt 
berättigade intresse (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av 
tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan 
behandlingen påbörjas.


3. BILD OCH RÖRLIG BILD 
Vi sparar bildmaterial från våra events och marknadsaktiviteter. Bildmaterial sparas tills de 
bedöms sakna marknadsvärde för ADP Sport Events AB. Bilderna används för att informera om 
och marknadsföra våra events, i syfte att förbättra våra tjänster. De kan förekomma på hemsida, 
sociala media samt i annonsmaterial. Rättslig grund vilar främst på avtal mellan fotograf och 
person på bild, i andra hand intresseavvägning. Vi tar särskild hänsyn till bilder där personer lätt 
kan identifieras med nummerlapp. Vill du inte synas på bild, kontakta oss. Om vår behandling 
kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandling påbörjas.


KONTAKTUPPGIFTER 
gael@adifferentpath.se


Österlen Spring Trail is organized by: 
ADP sport events AB 

https://www.sportstiming.dk/page/privacy
https://itra.run/
http://statistik.d-u-v.org/index.php

