Appaloosa Horse Club Sweden
Ungdomsprogram

”För att flyga, behöver du bara ta tag i tyglarna”
Melissa James

Appaloosa Club Sweden erbjuder dig som är under 18 år att delta i vårt ungdomsprogram. Du
behöver inte äga en Appaloosa häst för att delta utan du kan arbeta med, rida eller bara vara
med en Appaloosa häst som någon annan äger. Bli medlem idag i ApHC Ungdomsprogram!
Ungodmsprogrammet är designat för att bygga upp Appaloosa ungdomens talanger och att
göra det lättare för dem att delta i Appaloosa aktiviteter.

Teckningstävlingar: Med jämna mellanrum kan de delta i
våra teckningstävlingar. Det kan gälla alla ämnen och du ritar
och skickar in ditt bidrag.
Skriv Berättelser: Här har du möjlighet att få dina
berättelser om Appaloosa hästar eller dina erfarenheter med
Appalossa hästar publicerade på hemsidan.
Fototävlingar: Tag kort och skicka in dem för bedömning.
De bästa hamnar på vår hemsida.
Årets Regionala Ungdomsklubb: Samla information om
vad ni gör i din lokala klubb och ni kan vinna ett party med
BBQ och annat i hästmiljö.
Ledar Program: Om du har visat bra ledarkunskaper, bra
uppförande, är hjälpsam och omtänksam samt arbetar för
Appaloosans framtid kan du få ett certifikat att sätta på väggen som visar att du har blivit vald
till att motta årets pris som årets ungdomsledare. Som årets ungdomsledare kommer du också
att få ett pris som delas ut av styrelsen på årsmötet.
Appaloosa Competitive All-Breed Activities Program: Om du har en Appaloosa eller
tävlar en Appaloosa har du möjlighet att delta I tävlingar anordnade av andra organisationer
och samla poäng och erkännande från ApHC genom att gå med I ACAAP programmet. För
mer information om ACAPP, kontakta styrelsen – du hittar deras e-post adresser på hemsidan.
Nationella ApHC Tävlingar: Du tävlar om nationella poäng när du deltar i alla tävlingar i
Sverige som är arrangerade av ApHC-se. Med dessa poäng kan du vinna High Point Rider
och årets mest aktiva ungdomsryttare.

Som medlem i Appaloosa Horse Club-se Ungdomsprogram kommer du att lära dig mer om
Appaloosan som ras, utveckla ledaregenskaper, arbeta för ett rättvist hästhavande och bli mer
aktiv i din ridklubb och kommun.
Medlemskap i Ungdomsprogrammet är din biljett till ett roligt och givande hästliv, där nya
vänner och minnen för livet blir till.

Bli en av oss, vi behöver dig!
Kontakta Ungdomsgruppen:
Namn på kontakt person och telefon nummer.

