
Registration Application 
 
  Den här blanketten använder du för att registrera en Appaloosa i ApHC. 
Oftast är den blå med vissa förtryckta uppgifter och du ska få den utav hingsthållaren. 
Han/hon får dessa blanketter för varje betäckt sto efter att betäckningsrapporten är inskickad 
och betalad till USA. 
Får du inte denna blankett utav hingsthållaren så kan du själv skriva ut den från 
www.appaloosa.com. 
  Tillsammans med denna blankett måste du skicka med 4 färgfotografier som visar hela 
hästen från höger och vänster sida samt rakt fram och bakifrån. Fotografier på karakteristiska 
tecken ska också skickas med. På baksidan av varje foto skriver du moderns namn, 
födelsedatum månad-dag-år samt kön på fölet. 
 

 
1. Hästens namn. 

Du har 
möjlighet att 
lämna fem 
namnförslag där 
nr 1 är det du 
helst önskar. 

2. Kryssa i den här 
rutan om du 
INTE vill att 
ApHC namnger 
din häst om ditt 
namnförslag 
inte kan 
godkännas. 

3. Födelsedatum 
på hästen. 
Skrivs månad-
dag-år. 

4. Ort där hästen 
är född. 

5. Land där hästen 
är född. 

6. Kryssa för kön 
på hästen, Mare 
(sto) Stallion 
(hingst) Gelding 
(valack) Spayed 
Mare 
(Steriliserat sto). 
I rutan skriver 
du datum för 
kastrering eller 

sterilisering, datum skrivs som ovan. 
7. Faderns namn 
8. Faderns registrerings nummer 

http://www.appaloosa.com/


9. Ras 
10. Färg 
11. Farfars namn 
12. Farfars registreringsnummer 
13. Farmors namn 
14. Farmors registrerings nummer 
15. Moderns namn 
16. Moderns registrerings nummer 
17. Ras 
18. Färg 
19. Morfars namn 
20. Morfars registreringsnummer 
21. Mormors namn 
22. Mormors registrerings nummer 
23. Namn på ägaren av stoet vid fölningen 
24. Denna persons ApHC USA medlemsnummer 
25. Telefonnummer, mobil nummer går bra 
26. Adress 
27. Postort 
28. Land 
29. Postnummer 
30. Underskrift 
31. Datum, skrivs månad-dag-år 
32. Betäckningsdatum 
33. Betäckningsår 
34. Hur betäckningen gått till, kryssa för: naturlig/hand betäckning, artificiell 

insemination, transporterad sperma, fryst sperma, fribetäckning eller embryo transfer 
35. Faderns namn 
36. Faderns registreringsnummer 
37. Moderns namn 
38. Moderns registreringsnummer 
39. Namn på ägaren av stoet vid betäckningstillfället 
40. Denna persons ApHC USA medlemsnummer 
41. Telefonnummer, mobil går bra 
42. Adress 
43. Postort 
44. Land 
45. Postnummer 
46. Underskrift 
47. Datum, skrivs månad-dag-år 
48. Namn på ägaren av hingsten vid betäckningstillfället 
49. Denna persons ApHC USA medlemsnummer 
50. Telefonnummer, mobil går bra 
51. Adress 
52. Postort 
53. Land 
54. Postnummer 
55. Underskrift 
56. Datum, skrivs månad-dag-år 



Baksidan 
 
 
 

Så här fyller du i 
baksidan: 

1. Grundfärg 
på hästen 

ar i 

a i 

stis

 
 

 

 

 i 

ar 

 

arkeringar

äm
rafierna 

2. Här ritar du 
in alla 
tecken 
hästen h
ansiktet 

3. Kryss
vilka 
appaloosa 
karakteri
ka tecken 
hästen har 

4. Kryssa i om
hästen har
blå ögon,
helt eller 
delvis samt
vilka ögon 
som är blå 

5. Här ritar du
alla tecken 
hästen h
på benen. 
Kontrollera 
noga att du
verkligen 
ritar på rätt 
ben och att 
m
na 
överensst

mer med fotog
6. Här kryssar di i vilken avgift som är aktuellt 
7. Här kryssar du i om du vill ha extra snabb service 
8. Här kryssar du i OM du behöver/vill betala övriga avgifter eller beställa utökad 

stamtavla m.m. 
9. Här kryssar du i OM du vill ha ett Performance Permit, behövs för att tävla non-

characteristic appaloosa men inte annars. Kryssa enligt hästens ålder och härstamning 
10. Kryssa i OM du vill betställa DNA test kit samt för vilken häst 
11. Checklista – kolla så att du har allt med och att du har fyllt i alla fält korrekt samt att 

aktuella avgifter stämmer. Överst och neråt: 4 Färgfotografier, Närbilder på 
karakteristiska tecken, Avgifter, Transfer/Ägarbyte om det är aktuellt, 



Medlemsansökan om du inte redan är medlem det året, Fyllt i båda sidor av denna 
blankett. 

12. Kryssa för om du vill betala med Visa eller Mastercard 
13. Kreditkortsnummer, exp date/utgångsdatum tex: 04/11 
14. Namn på kortinnehavare, adress, signatur, telefonnummer 
15. E-mail adress 

 


