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Ridklubben Norrtälje Ryttare – villkor ridläger 2023 

Försäkring 

Som medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas man automatiskt 

av en olycksfallsförsäkring genom Folksam. Ridklubben Norrtälje Ryttare är naturligtvis 

anslutna till Svenska Ridsportförbundet, och som lägerdeltagare omfattas du av försäkringen. 

Vill du läsa mer om säkerhet och olycksfallsförsäkringen kan du göra det här på vår hemsida. 

Betalning 

Samtidigt med anmälan betalas gällande lägeravgift i enlighet med respektive ridlägers 

prospekt. Anmälan är giltig då full betalning skett. Bokning gäller valt läger. Ingen ångerrätt 

föreligger. 

Avbeställning företagen av elev/målsman 

• Vid avbeställning före 15 mars återbetalas inbetald avgift till 80%, det vill säga ett 

avdrag om 20% görs för administrativa kostnader. Återbetalning sker inom 14 dagar. 

• Vid avbeställning efter 15 mars och fram till lägerstart återbetalas inbetald avgift till 

50% om läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid skickas 

in till oss. Återbetalning sker inom 14 dagar. 

• Vid avbeställning efter 15 mars och fram till lägerstart då inget läkarintyg finns 

återbetalas ingen del av avgiften. 

Observera att avbeställning skall vara skriftlig. 

Avbruten lägervistelse 
Avbryter elev påbörjat ridläger pga sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas 20% av 

gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag (exempel: 5 dagars ridläger till priset 5 000 

kronor avbryts efter dag 4 = återbetalning 200 kronor. Samma läger avbryts efter dag 1 = 

återbetalning 800 kronor). I övrigt sker ingen återbetalning vid avbrytande av påbörjat 

ridläger. 
 

Arrangörens inställande av läger 

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina 

åtaganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet, eller den 

del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar. 

Tvister 

Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller 

lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna: 

1.      försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret 

2.      vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN.  

 

 

 

https://www.ridklubbennorrtaljeryttare.se/ridskolan/s%C3%A4kerhet-och-f%C3%B6rs%C3%A4kring-35603822

