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Kanonstart på Kriterieauktionens första dagBådar gott för auktionens fortsättning!
Den stora nysatsningen på Kriterieauktionen innebärande att hålla auktion i tre dagar
fick en kanonstart under den inledande onsdagseftermiddagen. S åväl medelpriser som
medianpriser steg kraftigt jämfört med totalresultatet från Kriterieauktionen 1999.
Välstammade hästar med fördelaktigt yttre betalades överlag med bra priser. Den
svenska tränarkåren uppvisade stor köplust med 48st (83%) köp av de totalt 58 sålda
hästarna.
Dagens topp och flopp – Goja!
Dyraste hästen den första auktionsdagen blev M r Vic-dottern Goja undan Superbowl-dottern
Blue Bird som betalades med hela 420.000 kr av travtränare Stefan Hultman i kommission.
Näst bäst betalade Stefan M elander för Tenor de Baune-sonen Like a Hurricane som var
undan toppstammade Napoletano-dottern Glad Tidings. Priset för denna eleganta hingst
uppgick till 300.000 kr. För 270.000 kr såldes stoet Gypsy M oth efter Lindy´s Crown undan
Bonefish-dottern Spanish Fly till Team Lingstar (Solna). Ytterligare 3 st hästar såldes för
200.000 kr därutöver såldes 15 hästar till priser mellan 100.000-200.000 kr.
Köparna som kommit från när och fjärran såväl inom som utom Sverige visade stor irritation
över att John-Erik ”Goja” M agnusson samt AB Grand Slam strukit samtliga sina
auktionshästar på ett mycket sent stadium. En av många röster som hade åsikter i frågan
skämtade om att dagens namn måste vara Goja som var både onsdagens topp och flopp!
Kraftigt förbättrade medel- och medianpriser
Den inledande onsdagens medelpriser uppgick till 97.190 kr för de 58 sålda auktionshästarna
fördelat på 91.176 kr för ston och 105.708 kr för hingstar. M edianpriset uppgick totalt till
70.000 kr. M edianpriset för 24 sålda ston blev 70.000 kr och för 34 sålda hingstar 95.000 kr.
Eftersom fjolårets Kriterieauktion endast var två dagar saknas en reell jämförelsedag. Dock
var medelpriset för hela fjolårets Kriterieauktion 70.448 kr. Den inledande dagen ger
förhoppningar om att auktionens slutliga medelpris kraftigt kommer att förbättras samt ger en
indikation på ökad framtidtro inom svensk travsport. Försäljningsprocenten uppgick till 76,3
%. Totalt såldes hästar under onsdagen för 5.637.000 kr.

