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Battle of the Breeds

Allbreed klasser har funnits länge inom ApHC och grundtanken är att ApHC på så sätt visar 
Appaloosan för hästägare / ryttare som inte tidigare varit i kontakt med Appaloosan. De ges 
en möjlighet att tävla mot, och lära sig om Appaloosans mångsidighet samt ökar deltagandet 
på ApHC tävlingar.

Ett Nationellt Poäng System för Sverige blev godkänt av ApHC-USA (Oktober 28, 2010).

Det Svenska poäng systemet inverkar inte på det Amerikanska poängsystemet för ras-hästar 
utan fungerar som ett Nationellt fristående komplement.

Vår förhoppning är att genom ett eget poäng system kunna dela ut High-Point Rider Awards 
och liknande samt öka antalet tävlande till ApHC’s tävlingar. Tävlande på, av ApHC-se 
arrangerade, tävlingar ger DUBBLA POÄNG. ApHC-se arrangerar tävlingar med både
Engelska och Western-klasser.

Så här räknas poängen:

Antal Hästar 1 plats   2plats     3 plats 4 plats     5 plats     6 plats     7 plats

        2   ½
        3-7    1           ½
        8-12    2            1            ½
      13-17    3            2             1           ½
      18-22         4            3               2            1            ½
      23-27         5            4               3            2             1             ½
      28 +           6            5               4            3             2              1            ½

De tävlingar som kan ge poäng är tävlingar som är arrangerade av en organisation som har en 
styrelse och ett klart definierat tävlingsreglemente. Gäller tävlingar tävlingar där deltagande är
öppet för alla. Det kan krävas att tävlande löser tävlingslicens/medlemsskap i 
arrangörsklubben, men inga andra hinder får läggas för tävlande än de som är fastställda i 
arrangerade klubbs tävlingsreglemente. Träningstävlingar ger inga poäng.

För att delta måste den tävlande vara medlem i ApHC-se. Du får tävla med vilken ras som 
helst (Allbreed). Ingen licens krävs för att delta i tävlingar arrangerade av ApHC.  För 
deltagande i tävling arrangerad av annan organisation gäller respektive organisations regler.



Varje anmälan åtföljs av information om den häst som du anmäler dig på. Du anmäler alltså 
ett ekipage (dig själv och din häst). Du kan anmäla så många ekipage du vill (om du tävlar 
med mer än en häst) – varje ekipage deltar på sina meriter och du kan inte lägga ihop poäng 
för dina (om mer en ett) ekipage och få en slutpoäng på så sätt.

Ex. Du har en Hopp-häst och en Trail-häst som du tävlar med samt tävlar en häst åt en 
god vän som inte själv vill tävla. Om du väljer att ansluta alla tre till poäng systemet så 
anmäler du tre ekipage som vart och ett tävlar för egna poäng som en enskild enhet. Är du 
riktigt duktig så kanske du tar hem mer än ett pris fast med olika hästar.

Varje klass ger dig poäng baserat på ekipaget; som i exemplet ovan, kan du rida alla tre 
hästarna och samla poäng för alla tre individuellt

För att delta betalar du 250 kronor samt 50 kronor i administrationsavgift per ekipage för 
tävlingsåret – du måste också lösa medlemsavgift vilket du kan göra på hemsidan. 250 kronor 
läggs i en pott som sedan utgör de prispengar som delas upp på de åtta (8) först placerade 
ekipagen enligt följande:

1 placering för mest poäng under året:  35%
2 placering för mest poäng under året:  25%
3 placering för mest poäng under året:  15%
4 placering för mest poäng under året:    5%
5 placering för mest poäng under året:    5%
6 placering för mest poäng under året:    5%
7 placering för mest poäng under året:    5%
8 placering för mest poäng under året:    5%

Det kan förekomma priser förutom potten som doneras av sponsorer. Efterhand som dessa 
priser tillkommer kommer de att visas på ApHC-se’ hemsida. Eventuella vinstskatter betalas 
av pristagaren.Vid samma poäng delas placeringen och prispengarna delas lika.

En lista kommer att finnas på hemsidan som visar antalet tävlande och deras poäng. 
Resultaten uppdateras konstant.

Meningen med programmet är att öka deltagandet i tävlingar runt om i landet och på samma 
gång ge de som inte äger/rider en Appaloosa en möjlighet att delta i ApHC-se aktiviteter. Som
medlem kan du naturligtvis delta i alla ApHC-se arrangemang. 

Detta innebär att om du tävlar på WRAS, SvRF eller annan organisations tävlingar så räknas 
dessa resultat under förutsättning att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda.



Så här fungerar det:

Du anmäler dig själv och din(a) häst(ar) till ApHC-se för det kommande tävlingsåret.

I varje tävling som du deltar i samlar du poäng beroende på din placering. Efter varje tävling 
fyller du i ett tävlings och placerings formulär och ber sedan tävlingsledningen skriva under. 

Om du missar att få en underskrift eller om tävlingsledningen av någon anledning inte vill 
eller kan skriva under kan du få poäng tillgodoräknade ändå så länge resutlatet kan verifieras.

Dina poäng kommer att läggas in på ApHC-se’s hemsida där du sedan kan se hur du ligger
till i poäng jakten. Vid samma poäng delas placeringen och prispengarna delas lika.

Priserna kommer att delas ut på ApHC-se's årsmöte följande år.

ApHC-se förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som skickas in. 

Alla tvister eller tolknings frågor rörande detta poäng system avgörs av ApHC-se's styrelse 
och deras beslut är slutgiltigt.


