Att lista ApHC godkända raser för avel!
Godkända raser enligt ApHC är:
Quarter (AQHA)
Arab (godkänd förening i AHA eller WAHO, sverige är med i WAHO)
Fullblod (måste vara registrerad i The Jockey Club)
För att kunna använda ston eller hingstar utav ApHC godkända raser i avel så måste de först
vara ”LISTADE” i Appaloosa Horse Club.
Hingstar MÅSTE vara listade före en betäckningsrapport kan lämnas!
Ston MÅSTE vara listade före en registrering av föl kan göras!
Att inte lista ston och hingstar kan resultera i uteslutning enligt Official Handbook of the
ApHC.
För att kunna lista ston och hingstar krävs:
# Kopia på både fram och baksida av REGISTRERINGSBEVISET i original.
# En korrekt ifylld Non-Apploosa Listing Application
# Att betala en one-time listing fee (en engångssumma för listningen)
# Du behöver dessutom lista hästens DNA resultat och fylla i en DNA WAIVER för
respektive ras.

1. Skriv hästens namn
2. Skriv hästens
registreringsnummer
3. Skriv hästens färg
4. Skriv hästens fars (Sire) namn
5. Skriv faderns
registreringsnummer
6. Skriv moderns (Dam) namn
7. Skriv moderns
registreringsnummer
8. Kryssa för sto (Mare) eller hingst
(Stallion)
9. Här skriver registrerad ägare eller
agent under. Namnet måste
stämma med baksidan av
registreringsbeviset
10. Här skriver du
namnförtydligande av signaturen
11. Skriv din adress
12. Skriv din postort
13. Skriv inget
14. Skriv Sweden
15. Skriv ditt postnummer
16. Skriv ditt telefonnummer dagtid,
mobil nummer går bra
17. Skriv ditt telefonnummer
kvällstid, mobil nummer går bra
18. Skriv din e-mail adress

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kryssa för om du vill betala med Visa eller Mastercard
Skriv hela ditt kreditkortsnummer
Skriv ditt korts utgångsdatum EXP DATE tex 04/11
Skriv kortinnehavarens namn
Skriv dens adress
Skriv postort
Skriv inget
Skriv Sweden
Skriv ditt postnummer
Skriv ditt telefonnummer dagtid, mobil nummer går bra
Skriv ditt telefonnummer kvällstid, mobil nummer går bra
Skriv din e-mail adress

