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Pressrelease för Kriterieauktion för lördagen den 29/9 samt för Kriterieauktionen totalt.

Kriterieauktionen gav uppfödarna bistra besked om
den försämrade ekonomiska konjunkturen
Den försämrade ekonomiska konjunkturen och terrorattacken i USA påverkade resultatet av
Kriterieauktionen år 2001 negativt. Den oro och pessimism som skönjdes i
betäckningssiffrorna år 2001 blev därmed besannad.
Tydligt är också att köparna fokuserar sig mest på avkommor efter de avelshingstar som är
hetast på travbanorna just nu. Det visade sig inte minst när de sex Supergill-avkommorna
bjöds ut till försäljning. Köparna visade också god köplust för avkommorna efter Super Arnie
och Spotlite Lobell, avelshingstarna vars avkommor under flera år legat på topp i statistiken.

Kriterieauktionen i sammandrag
Totalt såldes 303 hästar under Kriterieauktionens tre dagar för den sammanlagda summan
20.447.000 kr ( 21.520.000 kr, 296 hästar år 2000). Medelpriset för de sålda hästarna uppgick
till 67.482 kr ( 72.703 kr år 2000), vilket var en sänkning med 5.221 kr. Genomsnittet för
hingstarna förstärktes något mot fjolåret och blev 75.739 kr ( 70.781 kr år 2000). För ston
sjönk snittet däremot kraftigt till 57.609 kr ( 74.358 kr år 2000).
Medianpriset förändrades endast marginellt och blev 42.000 kr (43.500 kr år 2000)
Kriterieauktionens avslutande dag i siffror.
På lördagen såldes 88 av de 150 utbjudna hästarna, vilket gav en försäljningsprocent för den
avslutande dagen på 68%. Medelpriset totalt för denna dag uppgick till 73.136 kr. Utfallet
fördelat på kön resulterade för hingstar till 77.600 kr och ston 68.465 kr. Medianpriset på de
88 hästarna var 43.500 kr, fördelat på hingstar 45.000 kr och ston 42.000 kr. Totalt såldes
under den avslutande dagen hästar för 6.436.000 kr.
Två gånger Com i topp.
Under lördagen såldes 18 hästar för 100.000 kr eller mer. Dagens båda auktionstoppar var
sonen till Supergill vid namn Com Orion som såldes för 510.000 kr och dottern till Conway
Hall med namn Com Orsa som betingade 410.000 kr. Köpare till dessa båda fina hästar var
Thomas Lönn i kom. För 310.000 kr köpte Leif Witasp Staro Unique som var fallen efter
Kriterieauktionens mest populära hingst Supergill. Mycket fina Gazza Degato efter Alf
Palema inköptes av Tom Horpestad för 280.000 kr.

