Stallion Report – Betäckningsrapport
Hingstägare måste skicka in sina hingstrapporter till ApHC USA före den 30 november
betäckningsåret. Missar man detta finns möjlighet att göra en Late Stallion Report men det
kostar lite extra i straffavgifter.
Om det inte finns en betäckningsrapport registrerad i ApHC USA så finns det inga
möjligheter att få avkomman registrerad som Appaloosa. För att avkommorna ska vara
registreringsbara så krävs det även att hingsten är DNA testad och har listat det i USA.
Registrerad ägare (alltså den person som står på baksidan av registreringsbeviset) skall
signera betäckningsrapporten. Är man auktoriserad agent eller leasar hästen måste detta vara
listat i USA för att den personen skall kunna signera.
Som medlem blir det billigare, är du inte medlem så kryssa i rutan för medlemskap
(membership).
För att hjälpa hingstägaren att fylla i betäckningsrapporten så är det bra att alltid lämna en
kopia på hela registreringsbeviset när man lämnar stoet till hingsthållaren.
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Hingstens namn
Betäckningsår
Hingstens registreringsnummer
Hingstens fölningsdatum (Foal Date) står på registreringsbeviset
Ras
Hingstens fars (Sire) namn
Hingstens mors (Dam) namn

8. Det betäckta stoets namn
9. Stoets födelseår
10. Stoets registreringsnummer och ras
11. Namn på stoets mamma (Mare´s Dam)
12. Registrerad ägare av stoet vid betäckningstillfället (måste stämma överens med
baksidan av registreringsbeviset)
13. Första betäckningsdagen, skrivs månad-dag tex 6/1 om du menar första juni
14. Sista betäckningsdag, skriv datum som ovan
15. Ange hur betäckningen gått till: C = handbetäckning, P = fribetäckning
16. Kryssa om det varit artificiell betäckning
17. Kryssa om det varit via transporterad eller frusen semin
18. Hingsthållarens underskrift
19. Ange om hingsthållaren är ägare, auktoriserad agent eller leasar hästen genom att sätta
kryss
20. Fyll i hingsthållarens personliga uppgifter: Namn, Adress, Postort (City), State
Providence, skriv inget, Sweden (Country), Postnummer (Zip/Postal Code), ApHC
USA medlemsnummer, Telefon dagtid, Telefon kvällstid, E-mail adress

21. Fyll i dina aktuella avgifter genom att kryssa i rätt alternativ. A Stallion Report
grundavgift 10 dollar plus stoavgift 4 dollar per sto B Försenad Stallion Report 20
dpllar plus 8 dollar per sto C Lägga till ston till en redan existerande
betäckningsrapport 10 dollar per sto D Önskar du beställa DNA Kit för att testa

hingsten E Non-Appaloosa Listing Fee, om du ska lista godkänd ras i ApHC måste du
även skicka med kopia på fram och baksidan av registreringsbeviset 25 dollar F NonAppaloosa DNA waiver fee, avgift för att lista DNA test resultaten i ApHC USA.
Måste göras innan avkomman kan registreras 10 dollar G 5 generationers stamtavla 15
dollar H 4 generationers färg stamtavla 20 dollar
22. Fyll i dina kreditkortsuppgifter för att kunna betala avgifterna för
betäckningsrapporten. A kryssa i om du har Visa eller Mastercard, B skriv hela ditt
kreditkortsnummer C Skriv kortets utgångs datum exp date (expiration date) tex 04/11
D Underskrift av kort innehavaren E Namnförtydligande F adress G Postadress (City)
H inget I Sweden (Country) J Postnummer (Zip/Postal Code) K Telefon dagtid L
Telefon kvällstid M E-mail adress
23. Kryssa i den här rutan om du vill inkludera medlemskap för hingstägaren 55 dollar
och få kraftigt reducerade priser på registreringen av betäckningsrapporten

