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1. Organisation
1.1

Föreningens uppbyggnad och sammansättning

ApHC.se är en helt ideell förening som är rikstäckande. ApHC.se har som
ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intresse, uppfödning av,
samt sprida kunskap och information om den amerikanska Appaloosahästen.
Föreningen skall verka för god hästhållning. Föreningen är uppbyggd av en
styrelse samt olika sektioner.
I sin verksamhet ska föreningen:
a, Samverka med hästavelsorganisationer, myndigheter och andra offentliga
organ.
b, Tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet.
c, Ta del av internationell forskning och utveckling inom hästavel, och vara
medlemmarna behjälplig med råd och upplysningar i avelsfrågor.
d, Ansvara för registrering över i landet befintliga Appaloosahästar.
e, Appaloosa Horse Club ́s aktuella regelbok ska vara gällande vid allt arbete
med Appaloosahästen.
f, ApHC.se ́s ändamål är att företräda medlemmarnas gemensamma intresse
och att främja kvaliteten och utvecklingen av Appaloosahästen.
1.2

Moderförening

Appaloosa Horse Club Sweden lyder direkt under moderföreningen American
Appaloosa Horse Club, 2720 West Pullman Road, Moscow ID 83843, USA.
Moderföreningen har total kontroll över de hästar som tillåts att verka inom
avelsprogrammet för rasen och har stora resurser till sitt förfogande vilket
underlättar för ApHC.se som därmed endast har att ombesörja utfärdande av
pass efter godkänd registrering av hästen hos ApHC USA. ApHC USA förfogar
över ett stort kansli med många anställda. För mer information om ApHC
USA rekommenderas www.appaloosa.com
.

1.3

Ekonomiska resurser

Föreningens ekonomi utgörs av medlemsintäkter, passavgifter samt
försäljning utav diverse klubbmaterial. Även intäkter från aktiviteter, gåvor
och sponsringsintäkter.
1.4

Styrelsens uppbyggnad

Föreningsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör jämte tre (3) till fem (5)
övriga ledamöter för en mandattid på två (2) år och en (1) till två (2)
suppleanter för en mandattid av två (2) år, valda av Föreningsstämman.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför om minst 2/3 av styrelsens medlemmar är närvarande.
Styrelsen kan utse registrator/passutfärdare inom sig eller anlita någon extern
person eller organisation.
Styrelsen har att utse, på anmodan från SAAHR (Svenska Avelsorganisationen
för Amerikanska HästRaser), representanter till SAAHR:s styrelse samt att ge
mandat åt dessa representanter att föra föreningens talan i frågor som rör
förvaltningsuppdraget.
1.5

Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i den ort föreningens ordförande är mantalsskriven.
Anita Ek
Komstad Ekbacken 1
576 91 Sävsjö
Föreningens verksamhetsområde är Sverige.
1.6

Besvär

Besvärsnämnden består av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter,
varav en jurist. Besvärsnämnden är beslutsför med minst tre av ledamöterna
närvarande, varav en jurist. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Besvärsnämndens beslut ska vara skriftliga och innehålla en utförlig
redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt
uppgift om vilka som deltagit i beslutet. I de fall som besvärsnämndens beslut
går en klagande emot ska denne, när beslutet delges,erhålla upplysningar om
följande förhållanden:
- att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller
handläggningen av ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande
föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,

- att överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med 19 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur m.m. och
- vad en klagande har att iakttaga, enligt 2 § lagen (1986:1142) om
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter,
för att ett överklagande skall kunna upptas till prövning.
Som medlemsförening i Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska
Hästraser (SAAHR) används företrädesvis dess besvärsnämnd.
1.7

Förvaltningslagens tillämpning

ApHC.se skall i ärenden som rör registrering och passutfärdande tillämpa
förvaltningslagen (1986:223) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om
jäv, om motivering av beslut och om underrättelse samt överklagan av beslut.
2.

Krav på ickediskriminering och offentlighet

Grundprincip vid tillämpning av dessa regler skall alltid vara principen om
ickediskriminering av hästägare, medlemmar och uppfödare. Föreningens
register och de uppgifter som lämnats till dessa är offentliga dock lämnas inga
kopior på hästars registrering ut innan dess ägare har tillfrågats. Samtliga
mötesprotokoll är även offentliga för föreningens medlemmar.
I registrerings- och passfrågor undviks jävssituationer i och med att
grundregistreringen sköts av moderföreningen som har tillgång till ett stort
antal handläggare.
I passfrågor undviks jävssituationer eftersom föreningen har anlitat extern
passregistrator som inte sitter i föreningens styrelse.
Föreningens ordförande bär huvudansvaret för att föreningens arbete
undviker jävsituationer och att principen om icke diskriminering efterlevs.
3.

Avelsmål och antalet avelsdjur

3.1

Avelsmål

Föreningens mål är att få fram svenskfödda rastypiska Appaloosor som kan
hävda sig i en konkurrens med de bästa Appaloosorna i Europa. Då
Appaloosan har ett brett användningsområde så skall den även avlas med
syfte att vara prestationsduglig inom en rad olika användningsområden.
Stamboken är öppen för inkorsning utav Quarter, Engelskt fullblod och
Arabiskt fullblod. Dessa avkommor kan då skilja sig något från rasstandarden.
Önskvärt från ApHC.se är att dessa avkommor avlas tillbaka med en
Appaloosa där båda föräldrarna är registrerade Appaloosa i moderstamboken.

På så sätt ökas procenten utav Appaloosa blod i framtida generationer istället
för att tunnas ut genom mer inkorsning utav godkända raser.
3.2

Avelsbas

Den 1 Januari 2019 fanns det enligt moderföreningen i USA 478 registrerade
Appaloosahästar i Sverige. Under 2018 så registrerades 4 nya hästar.
3.3

Avelsrapportering

Alla hingstägare som använder hingsten till avel är skyldiga att lämna in en
Breeding Report till ApHC USA, kopia på denna skickas även till SAAHR, som
sköter avelsrapporteringen i Sverige till Jordbruksverket. Mer
information om till vem och hur avelsrapporteringen till SAAHR går till finns
på SAAHRs hemsida.
Storapporteringen över födda föl skickas in av föreningen till SAAHR, genom
officiella listor tillhandahållna från moderföreningen.
4.

Rasbeskrivning

Rastyp
De flesta appaloosor är lågställda och kraftfulla, av "stock häst" typ. Hästen
ska vara lätt och rörlig, samt förefalla att alltid vara i balans. Den bör ha en
nätt och fint utmejslad huvudform.
Skyddshåren är strukturellt fina och mjuka. Alla ben är rena och väl
inskenade. Leder och senor är väldefinierade. Hästen är muskulös och har
substans, utan att ge ett intryck av bristande kvalitet eller fetma. Den får
heller inte vara tung i sin kroppsbyggnad, utan harmonisk och i ögonfallande.
Kroppen är symetrisk och alla kroppsdelar är proportionellt balanserade i
syfte att uppvisa en tilltalande utstrålning rakt över.
Bedömmningsgrunder
Hästen skall bedömas utifrån ett framtida användningsområde som ridhäst.
(Extra viktigt är det hos valacker, eftersom de inte har något annat
användningsområde.)Rastyp och balans är de viktigaste egenskaperna hos
rasen och faller tillbaka på att hästen skall vara estetiskt tilltalande att se på.
Pälsteckning och färg skall inte bedömas i andra klasser än i ”Most colorful at
halter”.Exteriören vid premiering och utställning bedöms utifrån samma
standard som i USA.
Allmänt intryck
Rastyp och balans är de viktigaste egenskaperna och faller tillbaka på att
hästen skall varaestetiskt tilltalande.

Hästen skall uppvisa ett gott uppförande så att den kan bedömas på ett
rättvist sätt. Hästen skall bedömas utifrån följande kriterier, i uppräknad
ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rastyp
Kroppsbyggnad och balans.
Aktion och rörelser
Substans
Kvalitet
Uppförande

Obs.
Eftersom det är tillåtet att korsa in Quarter, Engelska fullblod, och Arabiska
fullblod kan avkommor till hästar av dessa raser skilja sig från
rasstandarden.Vid utställning med Appaloosatyper är det hästarna av
stockhäst typ som skall rangeras högst.
Rasstandard
Storlek, En appaloosa skall var minst 14 hands, eller 142,3 cm i mankhöjd vid
fem års ålder. Det finns ingen övre gräns. Hästar under 150 cm i mankhöjd
anses vara små.
Huvudet, skall vara attraktivt och uttrycksfullt. Öronen är medelstora och
sitter i Jämn nivå på huvudets högsta punkt.
Ögonen, skall vara uttrycksfulla och sitta brett isär. De skall vara klara,
lugna och milda.
Ansiktet, skall vara rakt, möjligen aningen konkavt, ganaschen vid och
välutvecklad och nosen kort. En finlemmad mun är att föredra. Näsborrarna
skall vara välutvecklade och känsliga.
Nacken, skall vara lång, välproportionerlig och spänstig med en väl definierad
övergång till huvudet. Halsen och huvudet skall mötas i 45 vinkel.
Halsen, skall vara, lätt välvd, av medellängd och med en proportionerlig längd
i förhållande till hästens längd och höjd.
Bogen, skall vara liggande, lång och sluttande.
Bålen, skall vara djup och bred för att lämna plats åt hjärta och lungor.
Manken , skall vara muskulös och väldefinierad. Bog, överarm och bröst skall
vara muskulösa. Ryggen är kort och muskulös. Länden skall var muskulös och
stark. Korset sluttande. Bakdelen skall vara djup och muskulös. Ett
muskulöst, välutvecklat bak-knä, övergår i en lång skank som är
proportionerlig på in och utsidan. Den ideala hästen har en bakdel som har
samma mått om man drar ett horisontellt streck från bak-knäet till
sittbensknölarna, som det är från höftbensknölen till sittbensknölarna.
Avståndet mellan höftbensknölen och bak-knäet skall överensstämma.

Haserna, skall vara raka och placerade brett i sär.
Bröstkorgen, skall vara djup och välvälvd och tyda på välfungerande inre
organ.
Hästens underlinje skall vara längre än dess överlinje.
Benen, skall vara raka, rena och hästen skall vara väl in skenad runt om.
Hästen skall stå i kvadratisk balans(square), med ett ben i varje hörn.
Överarmen skall vara längre än skenbenet. Överarmen har en rak
sammankoppling där knäet och senorna är synliga från sidan. Underarmarna
är välmusklade, både invändigt och utvändigt och med brett avstånd från
varandra.
Haserna och framknäna skall vara platta, rena och starka, samt vara
placerade nära markplanet. Bak-knäet skall vara muskulöst och välutvecklat.
Kotorna behöver ha adekvat längd och vinkel.
Hovarna, skall vara runda symetriska och öppna bak.
Aktion , Hästen måste röra sig rakt i alla gångarter. Alla rörelser är
balanserade, elastiska och med undertramp. Rörelsen skall vara
framåtgripande, flytande och med god steglängd. Alla gångarter ska vara
taktmässiga och rena.
Hästen ska bedömas utifrån sitt uppförande- Appaloosan har en entusiastisk
attityd och ett energiskt och villigt temperament. Trots detta skall alla hästar
uppvisa ett gott uppförande, så att de kan bedömas på ett rättmätigt vis.
Rastypisk färgteckning
Pälsteckning
Här nedan följer en beskrivning på de vanligaste pälsteckningarna:
∙Schabrak-tigrering (blanket)- Hästen har ett vitt område oftast över men inte
begränsat till rumpan med en kontrasterande basfärg t.ex. brun.
∙Fläckar (Spots)- Vita eller svarta fläckar över kroppen. Fläckarna kan vara
begränsade till delar av kroppen, såsom rygg eller bakparti.
∙Schabrak med fläckar (Spotted Blanket)- Vit schabrak tigrering med mörka
fläckar i det vita.
∙Stickelhår (roan)- En blandning av mörka och ljusa hårstrån på kroppen.
∙Enfärgad (solid)- Hästar utan tigrerad pälsteckning. Dessa måste ha prickigt
skin (mottled skin)och ytterligare ett rastypiskt drag för få registreras som
"regular" och erhålla prefixet # framför registrerings numret.
Appaloosa pälsteckningen (tigreringsanlaget) kan variera mycket och passar
inte alltid in under ovan nämnda beteckningar.

Fläckig/spräcklig hud, ( ”mottled skin”)
Detta karaktärsdrag är unikt för Appaloosan och är därför ett av de viktigaste
särdragen för att indikera en Appaloosa. ”Mottled skin” skiljer sig från andra
vanligt förekommande pigment lösa rosa partier som är vanligt hos hästar
genom att det finns mörka partier med pigmenterat skin i de hudpartier som
saknar pigment.
”Mottled skin” finns kring nos, ögon, skap, anus och vulva. Utseendet på
”mottled skin” kring nos och kring ändtarmen skiljer sig ofta. Huden är ibland
spräcklig på nosen medan det ofta är blaffor med färg runt anus och vulva.
Vit synbar hornhinna,( ”white sclera”) Vit ring kring iris som ger ett
ögonutseende som liknar människans. Inte att blanda ihop med den ögonvita
som alla hästar får om de rullar ögat bakåt.
Långrandiga hovar, (striped hoofs). Gäller endast på hästar med mörka ben.
Hästar med vita ben kan ha mörka pigmentfläckar i det vita som ger upphov
till en rand. Dessa ränder är inte att jämställas med ett rastypiskt drag.
5. Stamboksföring
Appaloosaföreningen i Sverige (ApHC-se) register är öppet för hästar
registrerade i den stambokförande föreningen, Appaloosa Horse Club (ApHC)
i USA. Uppvisandet av ett registreringsbevis utfärdat av the ApHC i USA krävs
för att en häst skall kunna tas upp i det svenska registret. Beslut om införande
i ApHC-se ́s register av Appaloosa hästar fattas av registrator med stöd av
insänd Appaloosa Horse Club (ApHC) registreringshandling i original.
Särskilda härstamningskrav i enlighet med ApHC, USA
∙ En av föräldrarna måste vara regular (#) registrerad i ApHC USA.
∙ Den andra föräldern ska vara registrerad Appaloosa, Quarter (registrerad i
AQHA) eller Arab (registrerad i någon WHAO – World Arabian Horse
Organisation eller AHA – Arabian Horse Assosiation) eller fullblod (registrerad
i Jockey Club eller något av Jockey Club godkänt register)
Performance Permit – En enfärgad Appaloosa (som har ett N framför sitt
registreringsnummer) kan ansöka om ett Performance Permit. När hästen är
registrerad med Performance Permit kan den delta på alla ApHC klasser.
En Appaloosa med N framför sitt registrering nummer eller som har
Performance Permit måste betäckas med en Regular (#) registrerad hingst för
att avkomman ska kunna registreras hos ApHC USA.
Säkerhetsställandet av ett effektivt arbetssätt vid grundregistreringen åligger
moderföreningen ApHC USA.

6. Identifiering
6.1.

Identifiering

Identifiering och registreringsbevis utfärdas av ApHC USA, i enlighet med
deras gällande regelverk, se 6.2.
Utfärdade hästpass med eventuell chipmärkning inskriven i passet, se 6.3.
6.2. Identitetshandling – ApHC registreringsbevis
På det av ApHC utfärdade registreringsbeviset finns registreringsnummer,
färg, tecken, födelseår, uppfödare, senast registrerade ägare samt
härstamning i två led. Alla hästar som verkar i avel DNA-typas. Hingstägare
verifierar betäckta ston av alla raser genom att skicka in sin breedningreport
med betäckta ston till ApHC USA. Kopia skickas till SAAHR och ApHC.se.
Appaloosahingstar och ston som används i avel är DNA-typade. Testresultat
finns hos ApHC.
Om registreringsansökan till ApHC inte är komplett eller om det krävs
verifiering av hästens föräldrar genom DNA-test eller övriga tester så skickas
ansökan tillbaka för komplettering. I de fall ansökan inte kompletteras kan
inte registreringen fullföljas utan hästen förblir oregistrerad hos ApHC.
6.3. Identitetshandling - hästpass
ApHC.se har blivit delegerade av SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för
Amerikanska HästRaser, att registrera och tillhandahålla hästpass åt
amerikanska Appaloosahästar som föds i Sverige alternativt importeras hit
utan att inneha hästpass.
Hästpass utfärdas i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr
504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG
och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, SJVs
föreskrifter samt SAAHRs regler.
Avgifterna för utfärdande av hästpass kommer att tas ut I enlighet med
SAAHR:s rekommendationer. Det finns även möjlighet att betala en ”Rush
Fee”, om ägaren vill få passet utfärdat inom en förutbestämd/ kortare
handläggningstid.
Alla föreningens originalhandlingar som rör förvaltningsuppdraget kommer
att arkiveras vid SAAHR:s centralarkiv, i Skövde.
Styrelsen har utsett Malin Fahlesson, Berg Bredegården 2, 540 17 Lerdala till
registrator och passutfärdare för hästar registrerade i ApHC. I händelse av
ledighet eller sjukfrånvaro finns en ersättare för registratorn/passutfärdaren
inom SAAHRs Registratorkommitté.

6.4 Databas
Identitetshandling utfärdas med hjälp av en databas i enlighet med
Kommissionens Förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om
tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur. En kopia av de uppgifter som finns i databasen
kommer att finnas tillgänglig även för SAAHRs Registratorkommitté. Vid
passutfärdande tilldelas individen ett unikt UELN nr som alltid börjar med
752016 och därefter tre nollor och hästens ApHC registreringsnummer (sex
siffror med prefix # eller N)
6.5 Uppfödare
Enligt ApHC är det den som äger stoet vid betäckningstillfället som anges som
uppfödare till avkomman på registreringsbeviset. Om stoet leasas av en annan
person vid betäckningstillfället och det har registrerats ett leasingavtal hos
ApHC så är det den som leasar stoet vid betäckningen som ska stå som
uppfödare till avkomman.
6.6 Förekommen passhandling
Ett duplikat/ersättande pass kan endast utfärdas när hästens identitet är
fastställd. Förekommen passhandling hanteras i enlighet med vad som
stadgas i EU-kommissionens Förordning nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om
tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur. ApHC.se följer SAAHRs regler för vad som krävs
för utfärdande av duplikat samt dödande av originalhandling.
6.7 Effektivitet
Normalt sett inom kortare tid, men dock senast inom de tider som SAAHR har
angett som längsta för tillverkning av hästpass, ska passhandlingen vara
hästägaren tillhanda. Förutsatt att komplett passansökan har inkommit.
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