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Flera toppnummer men fortsatt låga priser för medelhästen
Fredagens auktion innehöll några riktigt bra toppnummer men för medelhästen blev det fortsatt lågt pris.
Flera hästar slumpades bort för vrakpriser och många tränare passade på att fynda. Medelpriset på de
91sålda hästarna landade på 62 890 kr vilket förvisso är en höjning jämfört med samma auktionsdag i
fjol, då medelpriset slutade på 60 377 kr. Att ta i beaktning är dock att det då såldes betydligt fler hästar
på just denna auktionsdag.
Roligt var att den näst högst betalda hästen på dagens auktion var ett sto. Liksom vid de två tidigare
auktionsdagarna var det annars tydligt att stona inte på långa vägar fick betalt som de borde.
Dyraste hästarna
Välstammade Saddledome efter Supergill och Baronesse Zeun blev auktionens högst betalda häst. Han
gick bort för 420 000 kr till hästägare hos Romme-tränaren Jörgen Westholm. För 400 000 kr blev Borga
Bygg lycklig ägare till mycket eleganta Pine Chip-dottern Kan Du Candy undan Sweet As Candy,
vinnare av både Stochampionatet och Drottning Silvias Pokal. För Yankee Brodde efter svenskfödde
Good As Gold och toppstoet Yvonne M, mor till bl a mångmiljonärskan Yatzy Brodda samt Youkon och
Yes Brodde betalade Nordbro AB i Knivsta 370 000 kr. Credit Winner-sonen Bradbury Gull undan goda
tävlingsstoet Union Baltic klubbades för 260 000 kr och köptes till hästägare hos Fredrik B Larsson
För endast 13 hästar betalades det 100 000 kr eller mer att jämföra med 16 hästar förra året. Detta visar
återigen att det är köparnas marknad eftersom en standardkalkyl över kostnaden på att ta fram en unghäst
i de flesta fall passerar en bit över 100 000 kr.
Fredags-auktionen i siffror
Totalt var 141 hästar utbjudna i katalogen varav 14 var strukna redan innan auktionsstart. Hela 36 hästar
ropades åter och 91 stycken såldes.
Försäljningsprocenten totalt för de sålda hästarna blev 72% vilket är en ökning med 5% jämfört med ifjol
(67% 2003). För hingstarna blev försäljningsprocenten 71% (65% 2003) och för stona 72% (69% 2003).
Medelpriset totalt för de 91 sålda hästarna höjdes en aning jämfört med samma auktionsdag i fjol,
62 890 kronor mot 60 377 kr 2003. För de 45 sålda hingstarna blev medelpriset 74 266 kronor
(82 435 kr 2003) och för de 46 sålda stona blev medelpriset 51 761 kronor (45 456 kr 2003).
Medianpriset totalt landade på 37 000 kr vilket är på samma nivå som vid förra årets fredagsauktion.
Hingstarnas medianpris blev 42 000 kr vilket är 1500 kr mindre än i fjol (43 500 kr 2003). För stonas del
höjdes medianpriset från 30 000 kr 2003 till 32 000 kr i år.
Totalt såldes 91 hästar för 5 723 000 kr att jämföra med 6 833 000 kr (114 stycken) 2003.

Travtränarna på hugget!
Flitigaste köpare var Stig H Johansson som köpte fem hästar. Catarina Lundström, Solvalla, Roland
Jansson, Eskilstuna, Lutfi Kolgjini , Jägersro, Jörgen Westholm, Romme och Kent P Gustavsson,
Lindesberg fick med sig tre hästar vardera.
Det fanns ingen tydlig trend på vilka avelshingstar vars avkommor det betalades bäst för utan man kan
säga att det var ömsom vin ömsom vatten även för de på förhand mest intressanta hingstarna. Även för
avkommor till de exklusiva listhingstarna, vilka brukar betyda något sånär ”säkra kort”, var marknaden
inte särskilt konsekvent. T ex var spannet mellan den dyraste och billigaste avkomman till högintressante
Credit Winner mellan 35 000 kr och 310 000 kr totalt på de tre första auktionsdagarna.
Sista auktionsdagen lördag 2/10
Efter V75-tävlingarna på Solvalla drar lördagens auktion med 108 hästar igång kl. 19.00. Bland
toppnumren finns bl a en helsyster till Gidde Palema. Buss avgår till auktionsområdet från Solvalla
stallbacksentrén kl.17.00.

Varmt välkomna till våra auktionsdagar 29 sep – 2 okt 2004!
ASVT:s Trottex AB

