
                   SQHA FUTURE PROGRAM 

 

För att fölet/hästen ska kunna delta i SQFP ska fölet/hästen vara svensk avlad, det vill säga: 

● Vid avkommans första registrering hos AQHA ska uppfödare och första current 

owner vara skriven i Sverige. 

● Stoet måste befinna sig i Sverige vid fölets första registrering och vara svenskägd. 

● Om fölet föds via embryotransfer är det ursprungstoet som ska uppfylla kriteriet ovan, 

ej stoet som burit embryot och fölat. 

● Ägaren (current owner) på AQHA-papperna måste vara svensk medborgare. 

 

Den som är uppfödare på fölet kan välja att anmäla sitt föl direkt efter AQHA-registreringen. 

Skulle uppfödare välja att inte göra detta så kan eventuell köpare göra detta vid senare 

tillfälle.. 

 

Kostnader för SQFP 

1 åring 1000:- 



2 åringar 1500:- 

3 åringar 2000:- 

4-5 åringar 2500:- 

 

För att delta i SQFP 2021 (Futurityt går på Swedish Quarter Horse Championships 10-15/8 ) 

ska avgiften vara inbetalt senast 1 juli 2021 till SQHA’s plusgiro 880296-9. 

Märk betalningen med SQFP + ditt namn.  

 

Hur anmäler jag min häst till SQHA Futurity Program?  

Anmälan sker till SQFP@sqha.se  mailet ska innehålla följande: 

● Fölets AQHA-registreringsbevis 

● Stoets AQHA-registreringsbevis  

● Ägarens SQHA-medlemskort  

● Adress som protokoll ska skickas till  

När anmälan mottagits och godkänts av SQHA skickas ett SQFP-certifikat ut till dig som 

ägare som ett bevis på att hästen är berättigad att starta i Futurityt. Detta certifikat ska skickas 

med i anmälan när hästen anmäls till Futurityt.  

 

Futurityt kommer ske på Swedish Quarter Horse Championships. De klasser som erbjuds för 

varje ålderskategori är: 

 

● 1, 2, 3, 4 -och 5 åringar Halter, 

● 1, 2 och -3 åringar Trail in Hand 

● 2-3 åringar Longe Line 
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● 4-5 åringar Trail, Reining, Ranch Riding, Hunter under Saddle & Pleasure, Cutting & 

Cowhorse  

Priser 

Det tävlas om pokaler, prispengar, blomsterkransar samt titeln om Swedish Futurity 

Champion. Prispengarna delas ut per ålderskategori.  

 

OBS! Om tävlingen behöver flyttas alternativt ställas in pga COVID-19 ligger anmälan 

och betalningen kvar till kommande tävlingsår (om återbetalning önskas kontakta 

kassör).  

 

För frågor och funderingar, maila till SQFP@sqha.se till Future Program Manager Moa 

Nyman.  
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