DKQHA AVLSPROGRAM OG FUTURITY/MATURITY REGLER
DKQHA AVLSPROGRAM
DKQHA Avlsprogram og Futurity/Maturity (DQAF) skal fremme avlen af Quarter heste i Danmark,
samt hjælpe den enkelte avler og ejere af programmets afkom med at markedsføre dette afkom inden
for racen.

Afkom, der defineres som dansk avlet, skal opfylde følgende kriterier:
1. Afkommets første AQHA registrering skal foretages af en i Danmark bosiddende person. Dette
vil fremgå af AQHA registreringsattesten i form af den første ”Owner/Current Owner”.
2. Ejeren af afkommets moder skal bo i Danmark, hvor også moderen skal befinde sig, på det
tidspunkt, afkommet registreres hos AQHA. Moderens ”Owner/Current Owner” på
registreringsattesten skal på føllets registreringstidspunkt være den samme som afkommets
”Owner/Current Owner”.
3. I tilfælde af, at afkommet er avlet via embryo transfer, er det donorhoppen, som defineres som
moderen.

Kriterier for tilmelding til DQAF:
For at et afkom skal kunne optages i DQAF, skal det være tilmeldt og indbetalt programmet. Det er
desuden en forudsætning, at definitionen ovenfor er opfyldt.
1. Enhver ejer af en AQHA-registreret hoppe (avleren), hvor ejeren er medlem af DKQHA, kan
tilmelde afkommet til DKQHA avlsprogrammet efter nærmere retningslinjer beskrevet
nedenfor.
2. Enhver eventuel senere ejer af et afkom, hvor ejeren er medlem af DKQHA, kan, såfremt
avleren ikke har gjort det, tilmelde afkommet til DKQHA avlsprogram efter nærmere
retningslinjer beskrevet nedenfor.

Retningslinjer for tilmelding og indbetaling til DQAF:
FUTURITY: 0-5 årige heste.
Uanset hvornår afkommet tilmeldes DQAF gælder tilmelding til og med året, hvor afkommet er 5-årigt.
•

Tilmelding i Weanling året: 1.000 kr.

•

Tilmelding i Yearling året: 1.500 kr.

•

Tilmelding som 2-års: 2.000 kr.

•

Tilmelding som 3-års eller senere: 2.500 kr.

•

For at kunne deltage i årets Futurity, skal et afkom være indbetalt før afkommets første
start.

MATURITY: 6-9 årige heste.
Hesten kan indbetales fra sit 6. leveår. Indbetalingspris er den samme uanset alder.
•

Tidligere indbetalt i futurity: 1.000kr

•

Ikke tidligere indbetalt: 1.500kr

Tilmeldinger til DQAF skal indeholde oplysninger om såvel det tilmeldte afkoms som moderens
identitet (kopi af AQHA certifikat) samt ejerens identitet (kopi af AQHA og DKQHA medlemskort).
Afkommets ejer vil af DKQHA derefter modtage bekræftelse på at den eller de indbetalte heste nu er
registreret som Futurity startberettigede hos DQAF. Listen vil kunne forefindes på DKQHA’s
hjemmeside. DKQHA står for organisation af avlsprogrammet og Futurity (DQAF). Til det formål
udpeger generalforsamlingen en Futurity Program Manager.

Til den årlige generalforsamling offentliggør DKQHA et regnskab over foregående års
Futurity/Maturity og avlsprogram.

FUTURITY & MATURITY
DKQHA Futurity & Maturity er den årligt udskrevne konkurrence, hvor afkom tilmeldt DQAF fremvises
og bedømmes. Futurity & Maturity skal som grundregel afholdes sammen med DKQHA DM, der

normalt finder sted i første halvdel af september. I særlige tilfælde kan DKQHA’s bestyrelse vælge at
afholde Futurity & Maturity i forbindelse med et andet AQHA godkendt stævne, forudsat dette afholdes
i andet halvår.
Kun afkom, som er tilmeldt og indbetalt til DQAF programmet, kan starte i DKQHA Futurity & Maturity.
Ejere og fremvisere af deltagende heste skal være medlem af DKQHA.

Udskrevne Futurity klasser
•

Halter klasser fra Weanlings til og med 3 års heste.

•

Performance klassen In Hand Trail for 1-3 årige heste

•

Performance klassen Longe Line for 2 og 3 årige heste

•

Performanceklasserne Trail, Western Pleasure, Reining, Ranch Riding og Hunter
under Saddle, alle for 4 og 5 års heste.

Udskrevne Maturity klasser
•

Trail

•

Reining

•

Western Riding

•

Western Pleasure

•

Hunter under saddle

•

Ranch Riding

Det er i futurity & matury tilladt at starte både Western Pleasure og Ranch Riding på samme hest.

Fordeling af midler fra det nye DQAF program samt eventuelle sponsormidler
•

Hvert år tages 1/6 af den eksisterende kapital på Futurity kontoen før årets show relaterede
indtægter og udgifter samt evt. sponsorater og placeres i årets præmiepulje.

•

Hvert år tages ¼ af den eksisterende kapital på Maturity kontoen før årets show relaterede
indtægter og udgifter samt evt. sponsorater og placeres i årets præmiepulje.

•

Eksempel: Der findes før årets Futurity show DKK 30.000 i egenkapital. Af disse anvendes DKK
5.000 til præmiepuljen.

•

Eventuelle sponsormidler i et givet år anvendes alle til præmiepuljen.

•

Ovennævnte beløb benævnes tilsammen ”Added Prizemoney”

Startgebyrer og prizemoney

Startgebyr i halterklasser er DKK 250,00 og i performanceklasser DKK 400,00. Startgebyrerne i de
enkelte klasser indgår som “prizemoney” efter fratrækning af Futurity & Maturity-klassernes andel af
dommernes gebyr og øvrige omkostninger.
Added prizemoney i den enkelte klasse fordeles ved at gange added prizemoney med antal startende i
klassen og derefter dividere med det samlede antal starter i Futurity & Maturity.
Eksempel: Der er et givet år totalt DKK 40.000 i added prizemoney til fordeling på i alt 80 starter. En
klasse med 10 startende vil derefter blive tildelt 10x40.000/80 = DKK 5.000, som lægges oven i
klassens prizemoney fra startgebyrerne.

Præmiefordelingsnøgle i de enkelte klasser

I alle klasser bliver op til 8 deltagere placeret, alt efter hvor mange starter klassen har. Med antal
starter menes antal tilmeldte starter. I tilfælde af scratch eller diskvalifikationer i klasserne vil
pengene fra scratchede/diskvalificerede heste blive fordelt på klassens prisvindende heste.
Prizemoney udbetales snarest efter stævnet.
Gennemførende starter får følgende procent udbetalt af klassens prizemoney afhængig af deres
placering:
1. 100
2. 60-40
3. 50-30-20
4. 40-30-20-10
5. 38-28-19-10-5
6. 36-26-18-10-6-4
7. 34-24-17-10-8-5-2
8. 32-22-15-10-8-6-4-3

Tilmeldinger
Kun heste, som står registreret hos DQAF, kan tilmeldes Futurity & Maturity klasser. Tilmeldinger skal
indeholde oplysninger om hestens identitet (kopi af AQHA certifikat), ejerens identitet (kopi af AQHA
og DKQHA medlemskort) og rytterens identitet (kopi af AQHA og DKQHA medlemskort) samt de
tilmeldte klasser. Kun fuldstændige og skriftlige tilmeldinger med betaling accepteres. Den til Futurity
& Maturity tilmeldte hest kan ikke erstattes med en anden.
Dommeren i alle Futurity & Maturity klasser skal være godkendt AQHA dommer og klasserne dømmes
efter AQHA Official Handbook of Rules and Regulations.

ÆNDRING AF REGLER FOR DQAF
Alle deltagere i DQAF og i DKQHA Futurity & maturity erklærer ved deres tilmelding, at de accepterer
de til enhver tid gældende regler, som fastsættes af DKQHA’s generalforsamling.

