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Kriterieauktionen onsdagen den 1 oktober 2003 – Auktionens första dag

Vikande trend på onsdagens auktionspriser!
Kommer auktionen vända i positiv riktning de resterande dagarna
även 2003?

Har sparpaketet lagt sordin på köplusten och travintresset?
Oron och osäkerheten kring det föreslagna sparpaketet verkar åtminstone under den första dagen
av Kriterieauktionen dämpat köplusten. När sista klubbslaget fallit tvingades vi därmed inse att
medelpriserna för fjärde året i följd uppvisade en vikande trend från 97.189 kr år 2000 till
onsdagsresultatet 2003 som uppgick till 68 621 kr.

Nu behöver inte denna trevande inledning på Kriterieauktionen innebära att totalresultatet blir
sämre än år 2002. Den minnesgode auktionsbesökaren minns säkert att det totala medelpriset för
kriterieauktionen höjdes med nära 5000 kr mellan 2001 och 2002. Därför kan vi hoppas att
motsvarande trend från i fjol håller i sig avseende auktionens totalresultat även i år. Kanske kan
det rekordstora antalet beställda auktionskataloger de senaste veckorna vara ett tecken på det?

Toppriser på onsdagen!
Femton hästar såldes till priser uppgående till 100.000 kr eller mer. Av dessa var bara fem ston.
Totalt såldes tre hästar för 200.000 kr eller mer och två var ston. Dyraste hästen var dock ett sto
vid namn Umber Boko ( Express Ride- BWT Illusion – Speedy Somolli) som gick för hela
250.000 kr till Rättviks Leif Witasp. Näst dyrast var kraftfulla hingsten Otto Palema ( Buvitier
d´Aunou-Annika Palema-Alf Palema) som köptes för 210.000 kr av för dagen ”segerstimmande”
och friskt satsande Fredrik B Larsson på Solvalla. Erik Svensson från Solvalla köpte tre hästar
däribland den tredje dyraste vid namn Jailbird. Stoet var en dotter till i fjol hårt och för tidigt
utdömde Muscles Yankee som i år tagit en gruvlig revansch i Nordamerika med succéresultat
bland såväl 2- som 3-åringar. Modern till detta resliga sto var ostartade Super Bowl-dottern Blue
Bird.

Tränarna på hugget!
Flitigaste köpare var Solvallatränaren Stefan Hultman som köpte hela fem hästar.  Tre hästar från
köpte även som tidigare nämnts Erik Svensson och Stefan Melander,  men Solvallakollegan Per
Lennartsson ville inte vara sämre och köpte lika många. Dito stationerade Fredrik B Larsson och
Timo Nurmos samt Mantorptränaren Jörgen Axén, Örebros Åke Lindblom Stable AB, Jägersros
Joakim Lövgren,  Rommetränaren Daniel Olsson och Benny Danielsson köpte två hästar var
denna inledande auktionsdag. Det var något mindre publik jämfört med tidigare år, men andelen
besökande tränare var desto högre. Köplusten bland dessa var också stor enär de köpte hela 71 %
av de sålda 1,5-åringarna.

Onsdagen i siffror…
Totalt var 85 hästar utbjudna i katalogen. Av dessa var 5 strukna och 22 återropades.
Försäljningsprocenten var därmed för de 58 sålda hästarna totalt 73% ( 81,1% 2002). För



hingstarna uppgick densamma till 77% ( 85,4% 2002) och för stona var försäljningsprocenten
69% ( 78,1% 2002).

Medelpriset totalt uppgick för de 58 sålda hästarna till 68.621 kr (72.100 kr 2002). Stonas
medelpris blev 58.258 kr (54.640 kr 2002) och hingstarnas uppgick till 80.519 kr ( 85.571 2002).

Medianpriset totalt var för 58  sålda hästar uppgick till 42.000 kr vilket var en kraftig sänkning
jämfört med fjolårets 55.000 kr. Stonas median  steg från fjolårets 32.000 till 40.000 kr, medan
hingstarna var oförändrat 60.000 kr.

Totalt såldes hästar på onsdagen för 3.980.000 kr ( 58 hästar) jämfört med 4.326.000 kr ( 60
hästar 2002) fördelat på ston 1.806.000 kr och hingstar 2.174.000 kr.

Tre spännade dagar kvar…
…med massor av intressanta hästar, trevliga kollegor och travsportsintresserade på plats. Därtill
kryddat med högklassiga veterinärföredrag och exteriörbedömningsclinics samt ”After Sale-
kvällar” med oktoberfestivaltema.

Redan på torsdag klockan 11.00 i ridhuset kommer veterinär Henrik Nyberg att inledningsvis
berätta om magnetresonansröntgen följt av veterinär Nino Gerbino som skall lära ut de senaste
rönen om gaffelbandsskador och hur dessa kan undvikas. Nationella stiftelsens Olof Karlander
informerar helt kort om ”nya” ATG-klinikerna. Föredraget avslutas med möjlighet för publiken
att ställa frågor under ledning av ATG:s chefsveterinär Peter Kallings.

På fredag och lördag startar vår ”After Sale” med Oktoberfesival som tema. Prova tyska ölsorter
och tysk mat  i trevliga travvänners lag ackompanjerat av glad musik från vår trubadur.

På lördag klockan 10 startar ASVT:s exteriörbedömningsclinic med Avelsvärderingsnämndens
Anders Järnerot, Lars Öström och Hans Barkewall som ciceroner.

ASVT:s Trottex hälsar alla ;
Väl mött till en späckad Kriterieauktionsvecka!


