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Verksamhetsberättelse 2015
Swedish Eventings första verksamhetsår startade i och med att
föreningen bildades den 20 april 2015 och en styrelse började arbeta med
följande inriktning.
- Verka för att utveckla svensk fälttävlan genom att stötta och samverka
med sportens arrangörer
- Verka för att stärka möjligheterna för svenska fälttävlansryttare
- Verka för att stötta och samverka med initiativ för att bredda vår sport
-

Verka för att lyfta fram hästägare till elitekipage inom svensk fälttävlan
Verka för att samverka med svensk avel med inriktning mot fälttävlan
Verka för en säkrare svensk fälttävlan
Idka i övrigt verksamhet för sportens bästa
Aktivt verka för en dopingfri idrott

Årets satsningar, fälttävlansveckan som avslutades med ett samlat SM
från ponny till senior, Workshop med John Nicholsson under Malmö
tävlingarna och arrangemanget på Friends arena i samband med
fälttävlanskvällen, har varit uppskattat och generellt välbesökta.
Fälttävlansveckan innehöll föreläsningar bl.a. kring avel, hästens väl,
veterinärens roll och kostnad samt kost för ryttare. Dessutom
unghästbedömning, saluhästar, fälttävlanskurs, öppna träningar och
mästarnas mästare där äldre mästerskapsryttare red under
tävlingsliknande förhållanden.
John Nicholsson, internationell banbyggare gav sitt perspektiv kring
säkerhet och hur en terrängbana byggs upp i samband med Malmö Horse
Show. Allt för att ryttare och hästar skall ställas inför en säker och trygg
utmaning som stärker häst och ryttare.
Årets verksamhet avslutades med ett samlat arrangemang kring Friends
arena och fälttävlanskvällen. En tillställning som besöktes av arrangörer,
hästägare, ryttare och sponsorer. Totalt var det drygt 100 personer som
fick tillfälle att höra och träffa både förbundskapten och landslagsryttare.

Dessutom presenterades både kommande ryttare och lovande hästar och
deras hästägare.
Dessutom har styrelsen ledamöter och föreningens medlemmar aktivt
deltagit i olika internationella säkerhetsarbeten och tävlingar.
Swedish Eventing har under året sponsrats av Myrina Invest och
verksamheten har ett balanserat resultat för året 2015.
Styrelsen har sammanträtt 7 /ggr. Varav ett styrelsemöte hölls i Örebro.
Ett två dagars seminarium där strategier och handlingsplan för 2016
sattes på plats. Styrelsen konstaterade då att arbete har inletts eller
förberetts på alla områden förutom samverkan med svensk avel.
Styrelsens har under 2015 bestått av:
Tomas Werngren ordf.
Henrik Adnervik
Mats G Andersson
Mona Beckman
Lars Christensson
Christina Klingspor
Sara Sjöborg Wik

