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Pressrelease för lördagen den 5/10 och Kriterieauktionen 2002 totalt. 

Auktionsresultatet styrker att  
Hästar är roligare än aktier och travpolitik! 
 
ASVT:s Trottex har i sina annonser betonat att man inte kan bli onödigt rik. Vår tes är istället 
att ”Få ett rikare liv med hästar”. Travsveriges aktiva synes hålla med om tesen enär 
Kriterieauktionen år 2002 uppvisade en tydlig resultatförbättring mot år 2001. Uppenbarligen 
har många tröttnat på travpolitiskt skäbbel och bristande management och istället bestämt sig 
för att låta sig glädjas med umgänget med hästar; i detta fall genom att köpa en ny häst på 
Kriterieauktionen. 
 
Trots den förbättrade auktionsstatistiken är verkligheten hård för de flesta uppfödare. Det var 
många uppfödare , totalt 29 st, som inte fick bud på sina hästar. Därtill kände sig 62 
uppfödare sig nödgade att återropa sina hästar pga låga priser. Även de som sålde fick i 
många fall uppleva att de fick mindre än 50% kostnadstäckning vid försäljningen. 
 
Kriterieauktionen i siffror! 
Totalt såldes år 2002 249 hästar av 340 st utbjudna och 414 anmälda mot 303 st sålda år 2001, 
där 435 bjöds ut av de 518 anmälda. Den sammanlagda försäljningssumman under 
Kriterieauktionens 3 dagar uppgick till 18.022.000 kr ( 20.447.000 kr år 2001). 
Försäljningsprocenten för Kriterieauktionen 2002 var 73 % ( 70%, 2001).  Medelpriset för de 
sålda hästarna uppgick till 72.378 kr vilket jämfört med fjolårets 67.482 kr innebar en 
förbättring med 4.896 kr. För stona uppgick medelpriset till 65.905 kr (57.609 kr, år 2001) 
och för hingstarna blev detsamma 87.243 (75.739 kr, år 2001). 
Även medianpriset steg totalt till 50.000 kr jämfört med 42.000 kr år 2001 och ökningen till 
trots har de flesta sålda hästar därmed en bra bit till ekonomisk break even för sina uppfödare. 
 
Sammantaget kan man dock säga att arrangemangen flöt mycket bra under auktionen. Den 
månghövdade publiken uppförde sig som vanligt exemplariskt. Trots en bister höstvind under 
lördagen var det många som upplevde en genuin gemenskap bland travvänner i det för 
auktion rustade ridhuset på Solvalla. 
 
 
 


