PRESSEMELDING FRA BraVO.
Hvorfor uteblir de seriøse jakt- og fiskereiseoperatørene fra Villmarksmessen 2012?
For deg som liker å jakte og fiske i inn- og utland står hele verden å venter og det finnes utallige reiseoperatører å velge
mellom. Dessverre finnes det mange både norske og utenlandske aktører som driver useriøst og ikke fyller eller følger
lovens krav mht pakkereiseloven. Enkelte norske aktører er ikke medlemmer i Reisegarantifondet (RGF) som er påkrevet i
loven, mens andre operer med utenlandske garantiordninger som er vanskelig/umulig å sjekke for den norske forbrukeren.
En konsekvens av å benytte reiseoperatører som ikke følger lovens krav er at den reisende kan utsettes for store
økonomiske tap. Reiseoperatører som ikke tar hensyn til lovens minimumskrav har også lettere for å ta andre "snarveier"
som kan lede til et dårligere produkt og en dårligere opplevelse enn forventet. Det er også krav om priser og informasjon
på norsk når man markedsfører seg på norske messer. Misfornøyde reisende kan ha vanskeligheter med å skille de
seriøse reiseoperatørene fra de øvrige reiseoperatørene og således kan seriøse reiseoperatører få et ufortjent rykte.
BraVO, som er en bransjeorganisasjon som representerer de seriøse reiseoperatører mot det norske markedet, vil nå
sette en god standard for bransjen for å forhindre at markedet utsettes for useriøse aktører. Et av BraVO's krav for
markedsføring er at det mediet som skal benyttes følger pakkereiselovens krav og gjør kunden i stand til å sjekke at
reiseoperatøren har stillet nødvendig garantier for å sikre kunden mot økonomiske tap. Presse og messer er 2 viktige
media for å nå det norske markedet, og den største messen for friluftsliv er Villmarksmessen på Lillestrøm.
BraVO ønsker at de messene representantene skal delta på har et krav om at utstillerne i kategorien reiseoperatør skal
oppfylle våre krav med bl.a medlemskap i RGF Norge, RGF Sverige eller RGF Danmark. Dette skal gjelde alle som
markedsfører, videreformidler eller selger jakt- eller fiskereiser på messer. Dette vil være til det beste for alle reisende, og
tilslutt også for bransjen selv.
Villmarksmessen på Lillestrøm imøtekommer ikke BraVO's krav og RGF-medlemmene (nevnt under, samt BraVO’s
medlemmer) ønsker ikke å delta på messer hvor kunden ikke kan være trygg på at utstillere er seriøse og innehar den
nødvendige økonomiske garanti.
En av messearrangørene som har innfridd BraVO's krav er Villmarksliv på Vikingskipet på Hamar. Denne messen
arrangeres i perioden 23-25 mars 2012, se www.HOA.no Her kan kunden være trygg på at de utstillerne som stiller under
kategorien reiseoperatører fyller lovens krav og innehar den nødvendige økonomiske garanti til Reisegarantifondet. Sjekk
dette på: www.RGF.no

Jakt- og fiskereiseoperatørene som ønsker å sikre deg som reisende en kvalitetsopplevelse og en bransje med høy standard og derfor solidarisk uteblir fra
Villmarksmessen i 2012 og som her representeres av BraVO er:
Abiku Safari AS
Safari Max
Atira AS
Safari Opplevelsesreiser
Dæsbekken Villmarkssenter
Sparta Hunting Club
Gustavsen Jaktreiser
Stubberud jakt og fiskereiser
Jegercompagniet AS
Viking Safari
XXL adventure AS
Mylla jakt- og fiskereiser
Norsk jaktformidling
Yuma Safaries
Norwegian Outfitters
Østbyes jaktreiser
Safari Managment

Her er et kort sammendrag hvorfor disse 3 organisasjonene er så viktige for å sikre deg en god reiseopplevelse:

BraVO Norge
RGF´s viktigste oppgave er å sørge
for at arrangører av pakkereiser stiller
lovpålagt garanti og at de reisende får
refundert sine forskuddsbetalinger
og/eller en alternativ hjemreise når en
arrangør går konkurs.
Det følger av pakkereiseloven at en
arrangør
eller
en
formidler av
pakkereiser er pålagt å stille
individuell garanti til Reisegarantifondet.

BraVO er en interesseorganisasjon for
reiseoperatører som tilbyr fiske-, jakt-,
villmark- og opplevelsesreiser.
BraVO skal arbeide for å kvalitetssikre
reisen for deltakere, før, under og etter
gjennomføring.
BraVO er en frittstående organisasjon,
med nært samarbeid opp mot offentlige
myndigheter, reisegarantifondet, presse,
messerarrangører og reisearrangører.

Klagenemnda for pakkereiser er
opprettet med hjemmel i pakkereiselovens § 10-1, og nemndas
vedtekter er godkjent av Barne- og
Likestillingsdepartementet.
Fra 2007 behandler nemnda
klager på alle reisearrangører
som stiller garanti til Reisegarantifondet, mot tidligere bare
på medlemmer i NRF.

Alle som har kjøpt en garantipliktig
reise hos en som har stilt reisegaranti,
kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet er som reisen blir avlyst som
følge av konkurs eller akkord hos
arrangøren.

BraVO medlemmer er forpliktet til og
holde en høyest mulig kvalitet på jakt-,
fiske, og opplevelsesreiser, følge etiske
retningslinjer for jakt, samt følge
lovgivning i Norge og destinasjonsland.

Medlemmer i NRF har framdeles en
vedtektsfestet plikt til å følge
nemndas vedtak så lenge NRF’s
styre ikke har akseptert at den
angjeldende sak er så prinsipiell at
saken bør avgjøres av domstolene
og ikke nemnda.

Formål: Sikre kunden mot
økonomiske tap.

Intensjon: Din garanti for en
vellykket tur!

Nemnda ledes av en juridisk
lagmannsretts-/fagdommer.

