
 
Saddle Log and Driver Program 
Disabled Rider/Driver Program 

Sadel Log Programmet och Handikappad Ryttare/Kusk Programmet är ett bra sätt för dig att få utmärkelser och 
priser för den tid du spenderar med din Appaloosa. Programmet är till för både barn och vuxna, och inriktar sig 
på dina personliga framgångar och erfarenheter som kommer genom att konternuerligt rida, köra eller arbeta 
med din Appaloosa. Vare sig du är med på skogs ritter, tränar din häst och tävlar, rider i parader, arbetar på 
gården eller bara har din häst för nöjes skull, kommer varje timma du är med din häst att räknas mot ditt Lifetime 
Achievement record och gör det möjligt för dig att mottaga uppskattning och priser från ApHC-USA. 

Kan jag delta?: 
 
Du måste vara medlem I ApHC-USA. De hästar som du arbetar med under detta program måste vara 
registrerade i ApHC-USA; det finns inga begränsningar när det gäller ålder, typ av registrering eller vem som 
äger hästen. 

Hur anmäler jag mig: 
 
Fyll i och skicka in Saddle Log – Disabled Rider/Driver Application form och anmälningsavgift till ApHC-USA 

• För vuxna – Det kostar a $15 per år vilket gäller för 12 månader från och med det datum som 
anmälningen togs emot av ApHC-USA (ex. Om din anmälan togs emot den 23 Juli, är du med I 
programmet till och med den 22 Juli nästa år.)  

• För ungdom – du betalar en engångsavgift på $20 som gäller tills dess att du fyller 19 år och gäller 
även för det året.  

• Alla Hästar som används måste vara ApHC-USA registrerade Appaloosa. Alla typer av regirering är 
tillåten. Deltagare kan använda flera olika ApHC-USA regitrerade hästar och du behöver inte äga 
hästen för att delta. 

• Rapporterade Timmar måste skrivas på det officiella dokumentet vilket du får av ApHC-USA.  Alla 
resultat kommer att finnas permanent i din fil. 

Belöningar för Saddle Log – Disabled Rider/Driver Program: 

• Du kommer att få en Officiell Appaloosa Saddle Log Program Patch (tygmärke) när du anmäler dig.  
• Saddle Log ryttare får Chevron Bars (Amerikanska Gradbetäckningar ^) när de uppnår 100, 200, 500, 

1000 och för varje 1000-timmars platå därefter för rid-timmar. 
• Kuskar och Handikappade ryttare/kuskar får utmärkelser (Chevron Bars) när de uppnått 25, 50, 75, 100, 

200, 500, 1000, 1500, 2000 and 2500 timmar.  
• Från och med 2008 finns det också möjlighet att få andra gåvor beroende på vilket nivå man har 

uppnått. 

 


