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Mörka moln på uppfödarhimlen trots vackert väder!
Auktion i strålande vackert och varmt väder är vi inte vana vid i Sverige, men det var förutsättningarna
för årets Jubileumsauktion. Med andra ord upplagt för en trivsam kväll för såväl säljare som köpare.
Tyvärr blev det trots det en mycket dyster afton med många ”bokstavliga mörka moln” på den annars blå
himlen för framförallt de säljande uppfödarna. Den allmänna och lamslående pessimismen pga av de
regionala följderna av fjolårets totoavtal, oron för konsekvenserna av det sk Cartaavtalet samt den
allmänt dåliga ekonomin i Sverige där många svenskar förlorat mycket pengar på börsen blev för mycket
för auktionen. Köplusten var därför helt enkelt mycket svag med många låga priser, återop och osålda
hästar som inte ens fick bud trots goda härstamningar. Nedgången av priserna vid Elitauktionen i våras
höll med andra ord i sig rejält.
Jubileumsauktionen i siffror
Av de 124 anmälda hästarna bjöds 105 ut på auktionen och 19 var strukna. Av dessa återropades eller gavs inte
några bud på hela 40 stycken. Detta resulterade i totalt 65 sålda hästar fördelade på 61 ettåringar och 4 tvååringar
och en total försäljningsprocent på låga 62 % och ett medelpris på 53.138 kr.
Försäljningsprocenten för ettåringarna blev 64 % ( 50 % ston och 70% hingstar) till det mycket låga medelpriset
52.000 kr, vilket är i nivå med medelpriserna åren 1994-1995. Medelpriset för ettåriga ston var, med hjälp av
auktionens två dyraste hästar, 65.500 kr medan hingstarna endast nådde upp till 45.553 kr Medianpriset för
ettåringarna uppgick till låga 40.000 kr, fördelat på 42.000 kr för ston och 35.000 för hingstar.
Försäljningsprocenten för de fyra tvååringarna var blygsamma 40% med ett medelpris på 70.500 kr.
Final Ås blev dyrast!
Auktionens dyraste häst var ACL stuteri AB:s ettåriga Mr Vic-dotter Final Ås som såldes för 300.000 till Jim
Frick i kommission. Näst dyrast var ettåriga Enjoy Lavec-dottern Tangee Boko som såldes till Jörgen Westholm
i kommission för 220.000 kr. Totalt såldes 5 ettåringar och endast 1 tvååring för 100.000 kr eller mer. Dyraste
tvååring blev som väntat den inför auktionen omtalade King Cobra som nyligen kvalat på tiden 1,20.0. Denna
mycket fina hingst såldes för 210.000 kr till Varennes tränare, Jori Turja.
Totalt försäljningsvärde för de 65 sålda hästarna uppgick till 3.454.000 kr varav inköpssumman för ettåringar var
3.172.000 kr och 282.000 för tvååringarna.
Stor oro i uppfödarleden
När auktionen summeras kan man konstatera att oron inom uppfödarledet blir allt kraftigare där många
uppfödare funderar på att sluta.
Sammantaget var auktionen en stor besvikelse för de allra flesta säljare och det indikerar att uppfödarklimatet nu
är snubblande nära den katastrofala nivå vi upplevde under finanskrisen 93-94. Tron på svensk travsport och
framtidstron i allmänhet hos köparna verkar allvarligt skadat och smittade med auktionsresultatet snabbt ner
uppfödarna.

Vi får nu istället vända blickarna mot den kvalitativt mycket goda Kriterieauktionen 2, 4 och 5 oktober. Låt oss
till dess nära förhoppningar om att spelet återhämtar sig, börsen reser sig ur askan och att ”regionaliserings- och
cartapessimisen förbytts i en positiv eufori över glädjen att äga häst…Välkommen då!

