
Sørg for, at alle felter er udfyldt med de relevante oplysninger. Manglende oplysninger vil forsinke behandlingen af din ansøgning. 

Send den udfyldte formular til:  AQHA Membership 
PO Box 36300 
Amarillo, TX 79120-6300

Glem ikke at skrive dine kreditkortoplysninger.
Når du markerer en valgt cirkel, bedes du udfylde den helt.

Medlemskabsblanket
FOR LEVERING NATTEN OVER TIL AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104  •  POSTADRESSE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • FAX: 806-349-6404 

GENERELT
●● 12-måneders medlemskab – 55 $ USD
●● 36-måneders medlemskab – 140$ USD
●● Livstidsmedlemskab – 1.250 $ USD
●● Show management gebyr – 5 $ USD

AMATØR
●● 12-måneders medlemskab – 65 $ USD
●● 36-måneders medlemskab – 170$ USD
●● 12-måneders opgradering – 10 $ USD
●● 36-måneders opgradering – 30$ USD

YOUTH
●● 12-måneders medlemskab – 25$ USD
●● 36-måneders medlemskab – 65$ USD
●● Livstidsmedlemskab (til og med 18 år) – 125 $USD

Gebyrer kan ændres

MEDLEMSKABSTYPE OG VARIGHED
Vælg ét.

AQHA ID Nr. (hvis kendt)

Medlemskab: ●● Individuelt
●● Ikke-individuelt

 ●● Virksomhed

Hvis du gerne vil tilmelde dig i Level 1 programmet, bedes du udfylde og indsende den sidste side i denne formular.

Fornavn:

Efternavn:

Mellemnavn/Initial:

Ikke-individuelt/Virksomhedsnavn:

Adresse:

By:

Stat/provins/land

Land:

Postnummer:

E-mailadresse:

E-MAIL-VALGMULIGHEDER
AQHA sender fra tid til anden en e-mail, som er vigtig for vores medlemmer, om events og andre salgsfremmende nyheder.
Angiv, om du ønsker at modtage disse e-mail-meddelelser fra AQHA.
●● Ja, jeg vil gerne have al den information, som AQHA sender via e-mail, i fremtiden.
●● Ja, jeg vil gerne have information om mit medlemskab og AQHA’s forretning, men ingen salgsfremmende information.

Telefon:

Arbejdstelefon:

Fødselsdato (dd-mm-åååå):

– –

– –

AFTALEVILKÅR FOR AMATØRMEDLEMSKAB – KUN FOR ANSØGERE TIL AMATØRMEDLEMSKAB
Amatørmedlemskab er en klassificering for personer, som ønsker at deltage i AQHA amatørklasser. For at være et amatørmedlem skal du overholde AQHA’s amatørregler, som findes i AQHA's officielle 
regelbog. Inden du indsender din ansøgning til AQHA,bedes du læse disse regler grundligt for at være sikker på, at du opfylder betingelserne for at blive amatør. Ansøgningen til AQHA-amatørmedlemskab 
bliver først aktiv ved AQHA’s accept af denne ansøgning. Ved at indsende din ansøgning til amatørmedlemskab bekræfter du, at følgende udsagn er sande:

Jeg har IKKE inden for de tre foregående år fra indsendelsen af denne ansøgning:
•Fremvist, bedømt, trænet eller assisteret i træning af en hest (hvad enten det er en amerikansk Quarter Horse eller ej) for løn, penge eller på anden måde (se SHW 225.3.1).
•Instrueret en anden person i ridning, kørsel, træning eller showing af en hest for løn, penge eller på anden måde (se SHW 225.3.1).
•Været anerkendt dommer ved et hesteshow i en organisation, herunder, men ikke begrænset til AQHA, eller nogen anden hesteorganisation.
•Været i besiddelse af et medlemskab i akkreditering med Professional Rodeo Cowboys Association, Women’s Professional Rodeo Association (kun Barrel Race ) eller International Professional Rodeo 
Association, for disse events eller klasser, som er de samme events eller klasser i hvilke den individuelle person konkurrerer eller ønsker at konkurrere, i AQHA-amatørkonkurrence. (Se SHW 225.3.6 
for mere specifikke bestemmelser vedrørende lassoklasser).

Underskrift: ________________________________________________________________________________________ Dato: __________________________________________

FORMULAR 210-20-299 MEDLEMSKABSBLANKET



●● Avl – ranch work
●● Avl – racing
●● Avl – showing
●● Avl – fritidsridning
●● Fritidsridning
●● Racing-konkurrence
●● Ranchbrug
●● Konkurrere ved AQHA shows
●● Konkurrere ved allbreedshows/klubshows)

●● Rodeokonkurrence
●●  Konkurrere i youth-events, så som: 4-H, FFA, 

NHSRA, Andre Rodeo-organisationer, Dommerkon-
kurrence, Rideskoler, Legedage, sportsstævner og 
meget mere.

●● Konkurrere i youth-shows
●● Professionel træner/deltager
●● Racingfan
●● Konkurrere i NCHA-shows

●● Konkurrere i NRHA-shows
●● Konkurrere i NSBA-shows
●● Konkurrere i NRCHA-shows
●● Konkurrere i PHBA-shows
●● Ridelærer
●● Politisk aktivitet
●● Mounted Shooting
●● Konkurrere i dressur

INTERESSEOMRÅDE
Vælg dine interesseområder. 

AQHA ID Nr. (hvis kendt)

Underskrift: ________________________________________________________________________________________ Dato: __________________________________________

AUTOMATISK FORNYELSES-VALGMULIGHEDER
Nu kan du få dit medlemskab fornyet automatisk på det kreditkort, du har oplyst. Der er ikke noget, der udløber, hvis du vælger at forny automatisk.
Du kan annullere når som helst ved at ringe til AQHA Member Experience på 806-376-4811.

Vil du forny dit medlemskab automatisk, når det udløber?  ●● Ja ●● Nej

AFTALEVILKÅR FOR MEDLEMSKAB
Betalinger til kontingenter KAN trækkes fra af medlemmer som ordinær og nødvendig fradragsberettiget erhvervsmæssig udgift. Donationer eller gaver til American Quarter Horse 
Association er dog ikke fradragsberettigede som velgørenhedsdonationer til føderale indkomstskatteformål. Donationer til American Quarter Horse Foundation ER fradragsberettigede 
i det omfang, som er tilladt af loven. Én dollar af dit årlige medlemskabs kontingenter går til et abonnement på American Quarter Horse Journal, AQHA’s officielle medlemskabsblad. 
Med betaling af medlemskabs kontingenter til AQHA bekræfter du, at medlemskabet i AQHA er frivilligt, og du accepterer at være bundet af vilkårene og betingelserne i AQHA's 
officielle regelbog.

FORMULAR 210-20-299 MEDLEMSKABSBLANKET

 

AMERICAN EXPRESS         MASTERCARD         VISA    
UDFYLD FØLGENDE, HVIS DU BETALER MED KREDITKORT:

SEND IKKE KONTANTER • KUN PENGE FRA USA

KORTNUMMER

KORTINDEHAVERENS NAVN

UDLØBSDATO DATO (MM-ÅÅ) TELEFON I DAGTIMERNE

KORTINDEHAVERENS UNDERSKRIFT FAKTURERINGSPOSTNUMMER:

KREDITKORT VIL BLIVE FAKTURERET DET FULDE SALDOBELØB AF VALGTE OG GÆLDENDE GEBYRER.
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