
Hej!  

 

Nedan följer bokningsvillkor och information. Läs igenom detta innan bokning. När du sedan bokar 

via Bokadirekt godkänner du villkoren nedan.  

 

Du har anmält dig till kurs med Malin Schön 25-26 mars 2023. Kursupplägg och ca tider hittar ni på 

hemsidan https://www.hastorekreation.se/malin-schon-intrinzen-r/ 

 

Anmälan är bindande och vi återbetalar inte platsen oavsett förhiner. Vid skadad häst finns möjlighet 

att låna häst av oss. Kursdeltagaren kan sälja/överlåta platsen till någon annan om så önskas. Vi 

upprättar även en reservlista för att försöka hjälpa till att hitta ersättare. Om vi eller Malin skulle 

avboka kursen gör vi full återbetalning. 

 

Anmälningsavgift för deltagare med häst, 800 kr betalas vid anmälan. Återbetalas ej vid avbokning. 
Restrerande 2000 kr, betalas senast 28 februari. 
 
Övernattning och middag 600 kr, betalas senast 28 februari 
 
Åskådarplats 350 kr för en dag eller 600 kr för två dagar. Betalas vid anmälan. Återbetalas ej vid 

avbokning. 

 

OBS! Max 8 platser med häst. Vi kommer även ha begränsat antal åskådarplatser och platser för 

övernattning. Först till kvarn gäller och vi håller inga platser. 

 

Genom att anmäla mig har jag läst och accepterat villkoren ovan. 

 

Du bokar på https://www.bokadirekt.se/places/hast-rekreation-vasterbacken-49762  

Där väljer du betalning på plats. Du kommer då få en faktura ifrån oss med korrekta datum och 

summor. 

 

Du kan välja mellan nedanstående på Bokadirekt. 

 

Fotfolk (åskådare) lördag, söndag eller båda dagarna. Teori, clinic, fika, lunch ingår. Ta med egen stol. 

 

Deltagare med egen häst. Teori, clinic, 3 lektioner, fika, lunch ingår. Ta med grovfoder och ev 

kraftfoder till din häst samt rikligt med belöningsgodis (tex morötter som ni skär i slantar, lucernhack 

eller något annat din häst gillar). Ta med tex magväska eller något plagg med bra fickor att förvara 

godiset i. Meddela oss vid bokning om din häst ska sova kvar över natten. 

 

Deltagare med lånad häst från Häst & Rekreation Västerbacken. Teori, clinic, 3 lektioner, fika, lunch 

ingår. Ta med tex magväska eller något plagg med bra fickor att förvara godiset i. 

 

Övernattning. Ta med egna sängkläder och handdukar. 

 

 


