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Kriterieauktionen och Mixauktionen fredag den 4/10 2002

Att vara uppfödare och sälja på auktion är
som att åka berg-och dalbana
Stor publik och god köplust till varierande priser
Kriterieauktionens andra dag, fredag, innehöll såväl en liten (16 hästar) Mixauktion samt den
betydligt mer omfångsrika (189 hästar) traditionella Kriterieauktionen. Det var stort intresse
med mycket publik redan vid den inledande Mixauktionen och detta höll i sig även under
unghästauktionen som började senare på eftermiddagen. Detta gjorde att auktionen kunde
hålla bra tempo med god köplust och många bud upp till den nivå marknaden fann för de
olika hästarna.
Mixauktionen verkar ha kommit för att stanna, även om antalet hästar denna gång var litet.
Det var mer än ett ögonbryn som höjdes när priserna på de utbjudna stona med i flera fall
dryga fölavgifter att betala steg upp till nivån 50.000 kr. Fast visst kunde man göra fynd. För
20.000 kr kunde man köpa den dräktiga Ata Star L dottern Nathalie Queen med bra Minervamöderne och då ingick både fölavgiften på fölet hon bar samt ett föl efter Deliberate Speed.
Svårt verkar det dock att sälja tvååringar på auktion. Trots att de båda utbjudna hästarna både
klarat premielopp och i princip var kvalklara så stannade budgivningen på under 30.000 kr,
och de återropades naturligtvis.
Unghästauktionen hade faktiskt i de flesta avseenden plussiffror jämfört med fjolåret, även
om variationen på priser var stor. Hela 20 hästar såldes för 100.000 kr eller mer. Dyrast var
ultrastammade francoamerikanen New Foundland efter den allt framgångsrikare Fakir du
Vivier-sonen Dahir de Prelong undan Speedy Crown-dottern Tarport Bridget med fantastiska
meriter i avelsboxen som såldes för 480.000 kr till Mikael Demmers i kommission. Näst
dyrast var Solitaire Star, bla. broder till derbyvinnare Jolly Rocket, som Stall Björnberget
betalade 350.000 kr för. För 330.000 kunde Jim Frick köpa Normandie Brodda (Viking´s
Way-Nuclear Lill). Den supereleganta Ever Jet-dottern Needles´n Pins, med syskon som
imponerat inte minst i USA, såldes för 300.000 kr.
Kriterieauktionens andra dag i siffror
Av de 189 anmälda hästarna såldes 111 st där hela 42 st var strukna och 36 återropades eller
inte fick bud. Det gav en försäljningsprocent totalt på 75,5% ( 66,1 % år 2001). En del kritik
riktades mot det stora antalet strykningar och sannolikt torde Trottex här tvingas se över sina
rutiner och prissättning för att minska antalet strykningar.
Medelpriset för unghästarna på fredagen uppgick till 71.450 kr ( 60.396 kr år 2001), vilket
defacto gav en glädjande uppgång mot fjolåret. Stonas medelpris blev 61.667 kr mot 48.233
kr år 2001. Hingstarnas medelpris stannade vid 79.767 kr mot 69.083 kr år 2001.

Ett fåtal hästar gick med vinst
Medianpriset som på ett mer rättvist sätt speglar prisbilden uppgick totalt till 42.000 kr,
fördelat på 37.000 för stona och 43.500 kr för hingstarna. Även medianpriset steg något mot
fjolårets mediansiffror 40.000 kr fördelat på 36.000 kr för stona och 42.000 kr för hingstarna.
Nivån på medianen visar dock på ett skrämmande sätt hur dålig lönsamheten är i svensk
travhästuppfödningen, när produktionskostnaden för en unghäst tom 1,5 års ålder uppgår till
ca 80.000-100.000 kr exklusive fölavgift.
Hingstvalet är uppfödarnas ryska roulette
Nästan förfärade kunde uppfödarna se att köparna vände de nya unga hingstarna ryggen.
Intresset var klart störst för etablerade toppförärvare och listhingstarna men lågt för
nyimporterade individer. Som ytterligare lök på laxen i hasarden att välja rätt hingst kan
noteras att även toppförärvare snabbt kan förlora sin dragningskraft hos köparna. Säkraste
kortet på hingstmarknaden tycks vara de beprövade märkena Spotlite Lobell, Super Arnie
vara tillsammans med listhingstarna Coktail Jet och Supergill.
Med dessa rader önskar och hälsas alla hjärtligt välkomna till Kriterieauktionens sista dag där
ett antal toppnummer erbjuds hugade spekulanter. Auktionen startar direkt efter Solvallas V75
tävlingar, på lördag kl 18.00.
Väl mött då!

