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Pressrelease vid Mixauktionen den 30 september

Mixauktionen fyller ett syfte på
marknaden trots låga priser.
Efter ett längre uppehåll för sk Mixauktioner (med alla typer av hästar utom åringar) var det
det åter dags och detta utgjorde prolog på en intensiv auktionsvecka under Kriteriesöndagen.
Senast det begav sig avseende denna auktionsform var hösten 1995. Många i publiken såg
positivt på att mixauktionerna tagits upp igen och de flesta tyckte trots låga priser att de
återkommit för att stanna. Tränarna anser att auktionerna underlättar problematiken för
hästägarna att avyttra äldre tävlingshästar när det börjar bli dags att skaffa en ny unghäst. För
uppfödarna är mixauktionerna en marknadsplats att köpa och sälja fölston på. Företeelsen är
mycket vanlig i de flesta andra större travländer och att döma av reaktionerna före, under och
efter auktionen torde det gälla även i Sverige.

Låga priser på sålda hästar men flera dyra återrop.
Av fölstona såldes den välstammade Quito de Talonay-dottern Papesse för 95.000 kr till Sten
Juul i kom. I priset ingick då förutom stoet en förbetald levande fölavgift i Viking Kronos.
Näst dyrast blev en dotter till Speedy Crown vid namn Exciting Me som såldes dräktig med
Barbeque för 50.000 kr till Gunnar Lassis. För blygsamma 5.000 kr kunde Robert Freitag
inköpa Windfall med 13 segrar, 14-rekord och 332.000 kr insprunget samt dräktig med
fölavgiften betald efter Red Xing. Dyraste återrop bland fölstona var Dame Lavec för hela
500.000 kr.
Bland tvååringar och äldre tävlingshästar var dyraste utropet duktiga treåringen Red Hot
Action efter American Winner som såldes för 75.000 kr till Staffan Nilsson i kommision.
Tvååriga Hasta Lavec ( Sugarcane Hanover-Ultra Kramer) såldes för 70.000 kr till Boko
Stables Holland BV. Royal Sund efter Supergill blev dyrast utrop någonsin på en svensk
auktion och denne återropades för rekordpriset 1.200.000 kr.

Mixauktionen i siffror
Av de 57 utropade hästarna såldes 33 st, vilket gav en försäljningsprocent på 58 %. Totalt
såldes hästar på Mixauktionen för 934.000 kr.

