
Swedish Appaloosa Nationals 
Proposition för ApHC-se’s tävling i Tenhult 3/9 2016                              
 

 Plats: Häljaryd Uppegård 1, 560 30 Tenhult 
 
 
Denna tävling är öppen för alla raser, Appaloosa-klasser i svart text och Allbreed-klasser i blå text i Show Bill. 
 
 
ApHC regelbok gäller i bedömning av alla klasser med ett undantag, för Allbreed är All Bits, oavsett 
ålder på hästen, tillåtet. 
 
Domare 1: Richard Gahimer, USA 
Domare 2: Charlotte Engholm, Italien 
 
Show Manager: Torbjörn Andersson 
 
Starttid m.m.: 
 
Första start går kl 09.00, startanmälan måste göras i sekretariatet senast 1 tim före start. Vid eventuellt oväntat 
många startande förbehåller vi oss rätten att flytta första klass till 08:00 vilket då kommer att läggas ut på ApHC-
se's hemsida. 
 
Sekreteriatet öppnas kl 07.30 
 
Sista anmälningsdag: 28/8-2016 
 
 
Anmälan måste vara ApHC tillhanda och inbetald med datumstämpel senast den 29/8-2016 annars räknas 
anmälan som efteranmälan. Kom ihåg att varje ekipage måste fylla i en egen anmälningsblankett! Har du 
problem med anmälningsblanketten kan anmälan mailas men se till att all information som finns på 
anmälningsblanketten finns med. 
 
Anmälan skickas till: 
Torbjörn Andersson 
Rånnaväg 201 
523 61 Gällstad 
Torbjorn.andersson@gotroro.com 
 
 
Efteranmälan mottages i mån av plats mot en extra avgift på 300:- utöver normala avgifter. 
Ekipage kan efteranmäla fram till 1 tim före start. 
Vi rekommenderar att alla hästar som vistas inom tävlingsområdet har ett fullgott vaccinationsintyg. 
 
 
Medlemskap 
För Appaloosa ekipage krävs det medlemskap i ApHC USA för att tillgodoräkna sig ApHC poäng. 
 
Medlemskap i ApHC.se är frivilligt men som medlem får du ta del av våra medlemssubventioner. Alla 
medlemskap samt Non-Pro licens kan lösas på plats. Vill du lösa medlemsskap och/eller Non-Pro licens före 
tävlingen så kontakta ApHC-se för hjälp med detta. Det underlättar och sparar tid om dessa löses före 
tävlingsdagen. 
 
Allbreed ekipage behöver inget medlemskap i ApHC-se eller licens/medlemsskap i någon annan organisation. 
 
 
Medlemssubventioner 
ApHC-se erbjuder alla medlemmar ett ”tak” på 1500:- per ekipage. Detta innebär att du max betalar 1500:- i 
startavgifter oavsett hur många starter du gör med samma ryttare/häst. 
 
 

mailto:Torbjorn.andersson@gotroro.com


Hingstlicens 
Alla medlemmar som löser betäckningslicens på sin hingst är berättigade till 1 gratis start per år i valfri klass 
med den hingsten. Vill du utnyttja detta så markerar du det på anmälningsblanketten. 
 
Avgifter 
200:- Startavgift / Klass (Open/Allbreed) 
100:- Startavgift / Klass (Youth) 
75:- Administrativ avgift, betalas per ekipage. 
300:- Efteranmälningsavgift 
 
Inbetalning görs till ApHC.se BG: 5578-6164 
 
Återbetalning i händelse av att ekipage ej startar. Inbetalda avgifter återbetalas mot uppvisande av läkar- alt. 
veterinärintyg daterat senast tävlingsdagen. 
 
 
Anmälningslistor 
Efter sista anmälningsdagen kommer vi att lägga ut en preliminär startlista. Vi reserverar oss för strykningar 
samt att efteranmälningar kommer att starta först i klassen i en ordning baserat på sista efteranmälan blir första 
start i klassen. 
 
 
Ev strukna klasser 
Efter sista anmälningsdagen (28 september, 2016) stryks de klasser som inte har några 
anmälningar. Du kan alltså inte efteranmäla dig till andra klasser än de som står på startlistan. 
 
 
Uppstallning  
Det finns stallplatser att tillgå på tävlingsområdet. Kontakta Gert Brandon på tel. 036 - 39 00 62 alt.  
073 – 923 43 63. ApHC-se åtar sig inget ansvar gällande uppstallning. 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i propositionen, klassernas startordning, tävlingens starttid och dyl. 
Alla ändringar kommer att meddelas på aphc.se! 
 

 
Klasser 
 
Detaljerad information hittar du i Show Bill 
 
* Vi har lagt till Halter och Hunterklasser för Allbreed som ger dig som inte har en Amerikansk Ras-häst en 
möjlighet att känna på dessa klasser. 
 
* För Allbreed gäller Any Bit – Any Age. Rider du på stångbett gäller enhandsfattning. 
 
För övrigt gäller ApHC's regelbok men det är i stort sett ingen skillnad från vad du är van vid. Engelsk utrustning 
är obligatorisk i Hunterklasser, Over Fence och English Showmanship. 
 
Hunter Hack – Allbreed 
 
En kul klass för dig som gillar att hoppa men som kanske inte har så mycket erfarenhet. Du skall visa upp 
hästen genom att hoppa två låga hinder samt, på domarens anvisning, visa hästen i skritt, trav och galopp. 
 
Sponsorer, utställare m.fl kan sponsra individuella klasser med priser eller prispengar. 
Huvudsponsor för tävlingen betalar 5,000 kronor som måste vara inbetalt senast den 15 Augusti. En 
huvudsponsor kan också sponsra individuella klasser. För mer information och avtal, kontakta 
styrelse@aphc.se 
 


