
Transfer Report – Ägarbyte 
 
När du köper en Appaloosa så är det viktigt att DU blir registrerad ägare i USA, annars 
uppstår många problem kring avel, registrering, pass m.m.  Är du inte registrerad ägare på din 
häst i USA så kan du heller inte signera några papper som berör hästen. 
Ägarbytet gör du genom att skicka en korrekt ifylld Transfer Report och Registreringsbeviset 
i original till Appaloosa Horse Club USA, helst i rekommenderat brev! 
  Säljaren ska ge dig en ifylld och underskriven Transfer Report tillsammans med 
registreringsbeviset och passet. 
Detta papper måste skrivas under av senast registrerade ägare (den person som står på 
baksidan av registrerings beviset såvida det inte är uppfödaren) vilket vill säga att om det inte 
är säljarens namn som står där så kan han heller inte skriva under blanketten. 
Om det finns flera registrerade ägare på hästen så skall samtligas namn fyllas i men det räcker 
med att en person signerar. 
Om hästen har blivit kastrerad men är registrerad som hingst måste du fylla i datum för 
kastreringen. (Date Gelded) annars skriver du inget där. 
  Vill du ha billigare avgifter måste du vara medlem, fyll i ditt medlems nummer. Är du inte 
medlem men vill bli det så kryssa i ansökan om medlemskap. (Membership Application). 
 
Så här fyller du i Transfer Reporten: 

Det är vikigt att du verkligen 
fyller i allt. Vi minsta felaktigh
så kommer USA att returne
blanketten. Då får du korrigera 
den enligt deras anvisningar och 
skicka tillbaka den

et 
ra 

 igen. 
 

1. Hästens namn 
2. Hästens 

registreringsnummer 
3. Hästens kön. Kryssa för 

Mare (sto), Stallion 
(hingst) eller Gelding 
(valack) 

4. Datum för kastrering  
5. Hästens födelseår 
6. Faderns namn (Sire) 
7. Faderns 

registreringsnummer 
8. Moderns namn (Dam) 
9. Moderns 

registreringsnummer 
10.  Försäljningsdatum, skriv 

månad-dag-år då hästen 
verkligen bytte ägare  

11. Köparens namn 
12. Köparens eventuella 

ApHC USA´s 
medlemsnummer 



13.  Köpares adress, skriv i följande ordning: adress, postort (City), Sweden (country) 

r dagtid, går även bra med mobil nummer 

t, måste vara den person som står på baksidan av 

 bokstaverat 

n 

r dagtid, går även bra med mobil nummer 

. 
a 

ar, 

ts 
ifoga full färgs bilder och 

lägg till 20 dollar till ditt val ovan genom att kryssa här 

u 

tamnings 

du 

gar 

rt aktuellt inom 

r 

teristic) och vill 

t 
osa x 

änd 

a kriterier 
som ovan 

postnummer (Zip/Postal Code) 
14.  Köparens hem-telefonnummer, går även bra med mobil nummer 
15.  Köparens telefonnumme
16.  Köparens e-mail adress 
17.  Säljarens underskrif

registreringsbeviset 
18.  Säljarens namnförtydligande, ska vara tydligt
19.  Säljarens ApHC  USA´s medlemmsnummer 
20.  Säljarens adress, skriv i samma ordning som köparens adress ova
21.  Säljarens hem-telefonnummer, går även bra med mobil nummer 
22.  Söljarens telefonnumme
23. Säljarens e-mail adress 
24.  Kryssa i den ruta med det alternativ du vill ha utav följande: Transfer avgift för 

ApHC medlem 15 dollar Transfer avgift för icke-medlem (non-member) 80 dollars
Vill du lösa medlemskap i samband med Transfer Reporten 70 dollar, Vill du lös
medlemskap för make/maka (couple) i samband med Transfer Report 95doll
Familje medlemskap och Transfer Report 110 dollar, Vill du lösa ungdoms 
medlemskap (under 18 år) och Transfer Report 25 dollar, Vill du uppdatera din häs
registreringsbevis (om den tex ändrat färg/utseende) så b

 
 

25. Här kryssar du i OM d
vill ha någon form för 
särskilt härs
dokument.  

26. Här kryssar di i OM 
vill ha särskilt Rush 
Service för att det ska 
gå snabbare, välj mellan 
max 10 arbetsda
eller max 48 timmar 

27.  Enba
USA 

28.  Performance Permit ä
endast aktuellt om du 
har en enfärgad (non-
charac
tävla. 

29.  Kryssa i om hästen är 
under 12 månader sam
om det är appalo
appaloosa eller 
appaloosa x godk
ApHC listad ras  

30. Fyll i om den är 13 
månader eller äldre, 
samt samm



31. Kryssa i här om du vill beställa ett DNA-test Kit för att lista DNA i USA. Välj mellan 
DNA för den här hästen, DNA för hästens mor (Dam) eller DNA för hästens far (Sire)  

32. Fyll i dina kreditkorts uppgifter för att kunna betala dina avgifter. 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 

33. Checklista! Har du kommit ihåg: Registreringsbeviset i Original, Transfer of 
Ownership form alltså Transfer Reporten, Medlemsansökan (om det behövs), 4 
aktuella färgfotografier (krävs för FPD Pedigree och Performance Permit), har du 
kryssat i alla nödvändiga avgifter, se till så att båda sidor av detta formulär är 
kompletta 

 
 


