Anledningen till att ApHC-se erbjuder att lokala klubbar startas är för att marknadsföra Appaloosan på
en lokal nivå i samarbete med ApHC-se samt för att ge hästägarna mesta möjliga utbud av aktiviteter.
Då Appaloosan i Sverige är en relativt liten ras, ser vi en möjlighet att få ökad exponering av rasen
samtidigt som vi utökar ApHC's Allbreed-program.
På alla Appaloosa tävlingar erbjuds ett stort antal Allbreed klasser. Detta är klasser som alla hästraser
kan delta i utan licenskrav eller medlemsskap. Då lokala klubbar inte har mer än ett begränsat antal
Appaloosor som deltar i tävlingar och andra aktiviteter kan en lokal klubb anordna rena Allbreed
tävlingar. Dessa Allbreed tävlingar kräver ingen ApHC domare.
ApHC är ingen western organisation. Appaloosan återfinns i alla typer av ridning såsom Dressyr och
hoppning, distans och fälttävlan samt inom alla western grenar. Det står en lokal klubb fritt att anordna
allt från rena western tävlingar till hopptävlingar osv. Enda kravet är, förutom ApHC regelbok, att för
tidsgrenar (Timed Events) gäller veterinärinspektion enligt gällande Svenska lagar och förordningar.
Skulle en lokal klubb anordna en nationell tävling krävs veterinärinspektion även för Reining klasser.
Vem kan starta en lokal ApHC-se klubb?
En grupp bestående av minst 10 personer kan ansöka om att få starta en lokal ApHC-se klubb. På
http://aphc.se hittar du ansökningsblankett som fylls i och skickas in till:
ApHC-se
c/o Marty Hedgren
Flårekulla 104
52024 Blidsberg
Alternativt kan ansökan fyllas i, scannas och sedan mailas till styrelse@aphc.se
Alla aktiva deltagare måste lösa ett medlemsskap i ApHC-se efter godkännande av ansökan.
Medlemsavgiften delas lika mellan ApHC-se och den lokala klubben. En årlig avgift på 1,000 kronor
betalas till ApHC-se för att täcka administrativa kostnader.
För alla lokala ApHC-se klubbar gäller ApHC-USA regelbok vilken finns att ladda ner på http://aphc.se
eller http://appaloosa.com

Fördelar med att starta en lokal ApHC-se klubb
Alla medlemmar har rätt att rösta i val både på sin lokala klubb och nationell nivå. När det gäller val i
ApHC-se kan man också poströsta. Alla kan nominera till ApHC-se's styrelse och vid mer än en
kandidat till ordförandeposten öppnas ett forum på ApHC-se's hemsida där varje kandidat redogör för
sin vision av ApHC-se och där det finns utrymme för varje medlem att ställa frågor till kandidaterna. På
årsmötet lägger valberedningen fram sina förslag tillsammans med alla som nominerats för given
position i styrelsen. Därefter röstar man på den kandidat som man själv tycker bäst om.

Som medlem i en lokal klubb har du tillgång till alla aktiviteter och tävlingar som ApHC-se anordnar.
ApHC-se hjälper den lokala klubben med att hitta domare och Show Managers samt assisterar med att
adminstrera tävlingar och arrangemang.
ApHC-se utser en Coach som hjälper nya klubbar att komma igång med sin verksamhet.
Har du frågor om lokala klubbar eller skulle du vilja starta en sådan och inte är riktigt säker på hur du
går till väga, tveka inte utan kontakta ApHC-se på mail: styrelse@aphc.se

