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NSBA Scandinavia "Sparpaket" 

- Åtgärdspaket för att återupprätta en god ekonomi – 

NSBA Scandinavia hade en god ekonomisk situation inför Celebration 2019; en show 

som var full av sanktioner för de som tävlade; gratis Lördagsmiddag, gratis 

officecharge och reducerade showfees till AQHA / APHA för medlemmar. Efter 

tävlingen det fick vi en oväntad anläggningsavgift som aldrig har varit en post i vår 

budget tidigare år.  Showen gick inte ihop och tillsammans med brist på sponsorer 

till Year-end-awards (2018) lämnade NSBA Scandinavia året 2019 med en inte så bra 

ekonomi.  Year endAwards som inte har haft några sponsorer har betalats av NSBA 

Scandinavia.  

Sedan 2020 har styrelsen arbetat med idéer om hur man kan återupprätta en god 

ekonomi. Några av de åtgärder som du kanske redan har märkt; onlineshowerna. 

Under Covid höll föreningen flera onlineshower för att förbättra det ekonomiska 

läget, det har varit en bra åtgärd och fördelaktigt för vår ekonomi men vi är ändå inte 

i närheten av att återfå den goda ekonomiska situationen som var före 2019 års show. 

Vi strävar efter att fortsätta ordna onlineshower eftersom vi tycker att det är ett bra 

sätt att förbereda sig för faktiska shower medan du övar på att utföra mönster på ett 

"tävlingssätt" och få en score. Men också nå ut till dem som kanske inte deltar i de 

riktiga showerna.   

Ytterligare åtgärder som kommer att vidtas följer; 

- Celebration 2022 kommer inte att erbjuda några reducerade avgifter, 

medlem i NSBA eller inte. Vi vet att det är dyrt att tävla, men det är lika dyrt 

att ordna en show. Därför kan NSBA Scandinavia Celebration uppfattas som 

en dyr show jämfört med vad det har varit tidigare år, men det är för att täcka 

våra faktiska kostnader som showmanagement. 

- Andra tävlingsarrangörer kommer att kunna köpa NSBA-rosetter för sina 

shower. Tidigare NSBA Scandinavia har försett andra shower med rosetter för 

NSBA-klasser gratis och så mycket som vi skulle älska att fortfarande göra 

detta är det en stor kostnad totalt under året. 

- Köp Year End Award Troféer.  Year end Award trofeerna har tidigare sponsrats 

eller betalats av NSBA: s. I takt med att Celebration har vuxit som tävling det 

varit svårare att hitta sponsorer till Year end awardsen eftersom sponsorer har 

varit mer angelägna om att sponsra showen. Därför fokuserar vi på sponsorer 

till showen och skapar ett nytt system för Year End Awards.  Det har varit ett 
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svårt beslut, men Yearend-pristagaren kanske kan köpa sina troféer från och 

med nu.  Dessutom kommer 2019 års YearEnd awards inte att vara de vanliga 

av samma anledning som ovan. Om vinnarna är intresserade kommer vi att 

kunna ordna så att du också kan köpa din trofé för 2019.  

Tro oss när vi säger att vi är ledsna över att göra dessa förändringar eftersom vi vet 

att de uppskattas av showarrangörer såväl som våra medlemmar, men vi måste vidta 

åtgärder för att skapa en bra ekonomisk situation igen. Om, och när vi är i ett läge 

där vi inte behöver oroa oss för att få det att gå ihop, kanske vi kan fatta ett annat 

beslut om dessa åtgärder.  Fram till dess måste vi få det att gå ihop och arbeta för att 

återupprätta en god ekonomisk situation.  
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NSBA Scandinavia “Sparpaket” 

- Package of actions to reestablish a good economic situation – 

NSBA Scandinavia had a good economic situation before the Celebration 2019;  

a show that was full of sanctions for the showing parties with free Saturdaynight 

dinner, free office charge and reduced showfees to AQHA/APHA for members. 

Upon that we ended up with an unexpected facility fee which never has been a post 

in our budget previous years. The show didn’t make ends meet and together with 

lack of sponsors for Year-end-awards (2018) the NSBA Scandinavia left the year of 

2019 with a not so good economic situation. The Year end awards that has had no 

sponsors has been paid by NSBA Scandinavia.   

Since 2020 the board has been working ideas how to reestablish a good economic 

situation. Some of the actions you may have already noticed; the onlineshows. 

During Covid the association held several onlineshows to better the economic 

situation, it has been a good action and beneficial for our economic situation but still 

we’re no where close to regaining the good economic situation that was before the 

show of 2019. We aim to keep arranging onlineshows since we think it’s a good way 

to prepare for actual shows while practicing executing patterns in a “showing 

manners” and get a score, also reaching out to those who may not participate in 

actual shows.   

Further actions that will take place is following and  

- Celebration 2022 will not offer any reduced fees, member of NSBA’s or not. 

We know it’s expensive to show, but it’s just as expensive to arrange a show. 

Therefore, NSBA Scandinavia Celebration may be perceived as an expensive 

show compared to what it has been previous years, but it’s to cover our actual 

costs as a show management.   

- Other show organizers will be able to buy NSBA-ribbons for their shows. 

Earlier NSBA Scandinavia has provided other shows with ribbons for NSBA 

classes free a charge and as much as we would love to still be doing this it’s a 

big expense in total during the year. 

- Buy Year End Award Trophies. Year End awards have earlier been sponsored 

or paid by NSBA’s. Along with the growing of the celebration it has been 

harder to find sponsors to the year end awards since sponsors has been keener 

on sponsoring the show. Therefore, we put focus on sponsors for the show 
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and create a new system for Year End Awards. This has been a hard decision, 

but Yearend award-winner may be able to buy their trophies from now. Also, 

yearend award trophies for 2019 won’t be the usual by the same reason as 

above. If winners are interested, we will be able to arrange so that you can buy 

your trophy for 2019 as well.  

Believe us when we say that we’re sad to make these changes as we know they are 

appreciated by show organizers as well as our showing members, but we need to 

take actions for creating a good economic situation again. If, and when we’re in a 

place where we don’t need to worry about making ends meet, we may be able to 

redecide about these actions. Until then we need to make ends meet and work to 

reestablish a good economic situation.  
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