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Styrelsen för Swedish Eventing får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Swedish Eventings tredje verksamhetsår har kännetecknats av ett
fortsatt arbete med att synliggöra svensk fälttävlan. Inriktningen på föreningens verksamhet har under
året varit fokuserad på följande områden:
Verka för att utveckla svensk fälttävlan genom att stötta och samverka 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 övrig verksamhet för sportens bästa
Aktivt verka för en dopningsfri idrott
Årets Aktiviteter
Årets verksamhet inleddes med en Clinic på Flyinge i samband med föreningens årsmöte. Chris Burton
höll i dagen som var välbesökt och inspirerande. Totalt var det drygt 200 personer som fick tillfälle att
höra och se 2016 års världsmästare i fälttävlan för unga hästar lotsa igenom olika nivåer av ryttare och
hästar igenom en inomhusbana för fälttävlan.
Under 2017 har föreningen fortsatt med satsningen på Fälttävlansveckan som i år avslutades med
Nordiska mästerskapet på Hovdala. Fälttävlansveckan innehöll föreläsningar bl.a. kring konditionsträna
din häst, att arbeta utomlands och coacha dig själv. Som föredragshållare syntes både förra
förbundskaptenen Staffan Lidbeck och nuvarande Fredrik Bergendorff. Dessutom höll
fälttävlanssportens nestor Jan Jönsson sin betraktelse av vart fälttävlanssporten är på väg på en av
grillkvällarna. Under Fälttävlansveckan arrangerades även en Clinic för Chris Burton samt
fälttävlanskurs, öppna träningar och mästarnas mästare där tidigare mästerskapsryttare red under
tävlingsliknande förhållanden.
Under fälttävlansveckan anordnades även en Näringslivsdag. Dagen vänder sig till våra sponsorer,
samarbetspartners och livande sådana. Detta för att vi vill skapa mötesplatser där vi gemensamt kan ta
sporten framåt.
Även under 2017 gav föreningen ut ett Fälttävlansmagasin med en upplaga av 3000 exemplar.
Under året har föreningen i samverkan med Myrina Invest AB fortsatt med att etablera en tävlingsklass
för unga ryttare, U25CNC1*. En klass som är inriktad på yngre ryttare som är på väg uppåt och som
både skall ses som en sporre och en utmaning.
Vår förhoppning är att vår satsning på att både synliggöra ryttare och bidra med högre prissummor kan få
yngre ryttare att satsa vidare och även få fler yngre ryttare att börja med fälttävlan.

Swedish Eventing
Org.nr 802495-1363

2 (6)

Styrelsens/Förvaltarens arbete
Under 2017 har styrelsens ledamöter och föreningens medlemmar aktivt deltagit i olika internationella
säkerhetsarbeten och tävlingar Swedish Eventing har under året sponsrats av Myrina Invest AB och
verksamheten har ett balanserat resultat för året 2017.
Resultatet var sämre än budgeterat och beror i huvudsak på en tvist kring Swedish Eventings varumärke
och högre kostnader för fälttävlansveckan än beräknat. Vilket innebar att förra årets framgångsrika
arrangemang på Friends fick ställas in under 2017.
Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten under året varav ett styrelsemöte hölls i Malmö. Ett två
dagars seminarium där strategier och handlingsplan för framtiden sattes på plats.
Styrelsen har under 2017 bestått av
Tomas Werngren, ordförande
Henrik Adnervik
Mats G Andersson
Mona Beckman
Lars Christensson
Ulrika Andersson
Sara Sjöborg Wik
Björn Rosell, suppleant
Årsmöte 2018 för verksamhetsår 2017 Swedish Eventings årsmöte kommer att hållas den 18 mars 2018.

Föreningen har sitt säte i Örebro.

Flerårsöversikt (Tkr)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2017
369
6

2016
232
-4

2015
212
3

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

25 100
216 976
126 581
368 657

15 000
113 236
104 261
232 497

-30 197
-332 598
-362 795
5 862

-118 289
-117 940
-236 229
-3 732

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-136
-136
5 726

0
0
-3 732

Resultat före skatt

5 726

-3 732

Årets resultat

5 726

-3 732

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Kostnader för köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

Swedish Eventing
Org.nr 802495-1363

4 (6)

2017-12-31

2016-12-31

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar

2 000
2 000

1 700
1 700

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

9 798
9 798
11 798

6 052
6 052
7 752

SUMMA TILLGÅNGAR

11 798

7 752

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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2017-12-31

2016-12-31

1 798
1 798

-740
-740

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

0
10 000
10 000

8 492
0
8 492

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 798

7 752

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Örebro den 9 mars 2018
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