
Membership Application – Ansökan för Medlemskap 
 
Det finns många fördelar med att vara medlem i Appaloosa Horse Club USA.  
Du får kraftigt reducerade priser på all pappershantering, rösträtt, Appaloosa Journal via nätet 
och möjlighet att betala en extra frakt avgift för att få tidningen i tryck skickad till Europa. 
Dessutom erbjuder de hjälp och service. 
I stort sett varje gång du behöver skicka papper som rör din häst till USA så lönar det sig att 
vara medlem. Medlemskapet gäller kalender år och rabatterade priser gäller fram till 31/12. 
Medlemskap är också en förutsättning för att tävla. Annars får du heller inga registrerade 
ApHC poäng. 
Non-Pro medlemskap kan lösas som tillägg om du vill tävla i non-pro klasser. Kolla först om 
dessa klasser erbjuds på aktuell tävling.  
Oftast när du skickar in blanketter till ApHC USA så kan du kryssa i medlemskap direkt på 
blanketten. Hittar du inte den möjligheten så kan du alltid skriva ut och fylla i blanketten 
nedan. 
Har du tidigare varit medlem så skriver du i ditt gamla nummer. Är du ny medlem så kan du 
skriva NEW i rutan för Membership. 
 

 
1. Fyll i ditt medlemsnummer 
2. Här kryssar du om du även 

vill lösa Non-Pro 
medlemskap 

3. Skriv ditt födelse datum, för 
att undvika missförstånd 
skriv gärna t.ex. 1 jan 2000, 
annars skriv månad – dag – 
år  

4. Skriv ditt namn 
5. Skriv din adress 
6. Skriv din postort 
7. Skriv Sweden 
8. Skriv ditt postnummer 
9. Skriv din E-mail adress, 

annars får du ej Appaloosa 
Journal på mail automatiskt 

10.  Skriv ditt telefonnummer, 
går bra med mobil nummer 

11. Skriv övriga 
familjemedlemmars 
medlemsnummer om det är 
aktuellt, t.ex. Couple 
(make/maka) eller Youth 
(ungdom) 

12.  Skriv deras namn 
13.  Skriv deras födelse datum 
14.  Kryssa i om det är aktuellt 

för någon med Non-Pro 
15.  Vid Youth medlemskap ska 

målsman signera här 



16.  Skriv dagens datum, månad – dag - år 
17.  Skriv ungdomens födelsedatum, måste vara med 
18.  Här kryssar du i vilken form för medlemskap som är aktuellt.  
18. A Individuellt 55 dollar 
18. B Couple 80 dollar, inkluderar make/maka 
18. C Familj 95 dollar 
18. D Individuell Vuxen Livstid 500 dollar, medlemsjacka ingår så kryssa i för storlek 
18. E Non-Pro licens 10 dollar 
18. F Ungdom 10 dollar 
18. G Individuell Ungdom Livstid 75 dollar 
18. H Frakt för Ungdom Appaloosa Journal 15 dollar 
18. I Frakt för Appaloosa Journal 25 dollar 
18. J ApHC Domares förnyelse avgift 25 dollar 
18. K Frivillig Donation 
18. L Appaloosa Museum Donation 
18. M Totalsumma 
19. Kryssa för hur du vill betala. Oftast enklast via Visa eller Mastercard 
20. Skriv namn på kortinnehavaren 
21. Skriv kreditkorts nummer 
22. Skriv kortets utgångsdatum, EXP DATE t.ex. 04/11 
23. Skriv ditt telefonnummer 
24. Skriv kortinnehavarens adress 
25. Skriv postort, Sweden, postnummer 

 


