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Auktionens dyraste häst kom på Kriterieauktionens tredje dag
Lördagens auktion kom att prismässigt sett bli bättre än de två första auktionsdagarna trots att
det var något glesare besatt på läktarna än på både torsdagen och fredagen. Medelpriset blev
81 978 kr vilket kan jämföras med förra årets succélördag då medelpriset var 103 987 kr.
Som de två första två auktionsdagarna varierade priserna stort. Kring de hästar som både
exteriört och stammässigt utmärkte sig var också budgivningen som livligast.
Lördagens dyraste hästar
Triumf Amok e: Pine Chip och italienskan Atresure, ansågs av många som en av
Kriterieauktionens snyggaste hästar och blev också bäst betald när han såldes till Peter
Untersteiner för 470 000 kronor. Näst dyrast blev stoet Vill du Candy e: Super Gill och
stochampionatsvinnaren Sweet As Candy, som köptes av Olle Goop för 410 000 kronor.
Aragorn Laday klubbades för 280 000 konor och köptes av schweiziska Stable of the
America.
Roger Walmann ropade in hingsten Deco, Super Arnie-Coyne för 270 000 kronor medan
Svante Båth handlade Hercules Broline e: Pine Chip och Patterns för 260 000 kronor.
Lördagen i siffror
Totalt var 142 hästar utbjudna i katalogen varav 17 strukits redan innan auktionen.
93 hästar såldes och 32 ropades åter. Försäljningsprocenten för de sålda hästarna blev 74
procent vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med Kriterieauktionens sista dag
i fjol. Försäljningsprocenten för hingstarna var 85 procent och för ston var motsvarande siffra
66 procent.
Medelpriset totalt blev 81 978 kr vilket var en nedgång från förra årets lördag, som var en
succé, då medelpriset var 103 987 kr. Medelpriset för de 47 sålda hingstarna blev 96 489 kr
och för de 46 sålda stona 67 152 kr.
Medianpriset blev 47 000 kr vilket var så mycket som 10 500 kr lägre än förra årets lördag.
Medianpriset för hingstarna blev 55 000 kr och för stona 42 000 kr.
Totalt uppgick försäljningssumman till 7,624 miljoner kr.

Vi tackar alla säljare, köpare och andra auktionsbesökare vid årets
Kriterieauktion och hälsar Er varmt välkomna åter till nästa års auktioner:
Elitauktion 26 maj och Kriterieauktion 28-30 september 2006!
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