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Många toppnummer och kraftig höjning av snittpriset

Rena rama elitauktionen - lördagen kan summeras med ordet succé!
Stor publiktillströmning och många välstammade auktionshästar gjorde lördagens auktion till en
magnifik avslutning på den fyra dagar långa Kriterieauktionen. Innan auktionsstart var lördagskvällens
hästsäljare med all rätt mycket spända och nervösa. De tre tidigare auktionsdagarna hade varit rena
fyndmarknaden med priser långt under vad som önskats för en uppfödare. Spänningen släppte ganska
snart när det visade sig att köparna denna dag verkligen var på hugget. Medelpriset för de 78 sålda
hästarna blev hela 103 987 kr vilket är en höjning med 13% jämfört med lördagsauktionen förra året då
medelpriset slutade på 91 812 kr. Även snittpriset för ston gjorde ett rejält skutt uppåt vilket är mycket
positivt med tanke på att det varit minst sagt trögt de tidigare dagarna.
Glädjande var också att arrangemanget, efter den omdiskuterade flytten av auktionen från Solvalla till
Scandic Infra City, fick många goda vitsord från såväl köpare som säljare.
Dyraste hästarna
Alf Palema-sonen Stoms Alex undan Hilda Palema som bl a lämnat Need For Run, gick för fantastiska
610 000 kr till hästägare hos Solvalla-tränaren Jim Frick. Näst dyrast och inte långt efter var Super
Arnie-sonen Nicke Palema undan Agneta Palema som kommer ur superstoet Gina Roy’s möderne,
köptes av Jonas Moberg för 580 000 kr. Ytterligare ett Palema-möderne gav auktionens tredje dyraste
häst. För 440 000 kr blev Olle Andersson lycklig ägare till Pine Chip-sonen Dream Sugar Boy undan
Baltic Speed-dottern Sugar Broline som går tillbaka på ingen mindre än Highland Bridget, mor till bl a
avelsmatadoren Alf Palema. Toppstammade First Out efer Italienstationerade Lemon Dra och sexfaldiga
miljonärskan Krossed Out köptes av Stig H Johansson för 410 000 kr.

Så många som 12 hästar gick för över 200 000 kr eller mer och totalt 21 hästar slutade på
100 000 kr och däröver.
Lördags-auktionen i siffror
Totalt var 108 hästar utbjudna i katalogen varav 12 var strukna redan innan auktionsstart. Återropade
blev 18 hästar och 78 stycken såldes.
Försäljningsprocenten totalt för de sålda hästarna blev 81,2% vilket är en ökning med drygt 9% jämfört
med ifjol (71,9% 2003). För hingstarna blev försäljningsprocenten 87% (84% 2003) och för stona 72%
(58,7% 2003).
Medelpriset totalt för de 91 sålda hästarna höjdes rejält jämfört med samma auktionsdag i fjol, 103 987
kronor mot 91 812 kr 2003. För de 34 sålda hingstarna blev medelpriset 131 618 kronor och för de 44
sålda stona blev medelpriset goda 82 636 kronor.
Medianpriset totalt landade på 57 500 kr vilket är en höjning med 7 500 kr jämfört med förra årets
lördagsauktion som stannade på 50 000 kr. Hingstarnas medianpris blev 75 000 kr vilket är en rejäl
höjning mot förra årets 50 000 kr. För stonas del blev det en minskning av medianpriset från55 000 2003
till 47 000 kr i år.
Totalt såldes 78 hästar för 8 111 000 kr att jämföra med 6 335 000 kr (69 stycken) 2003.

Travtränarna köpte mest
Jim Frick var i farten och köpte tre hästar bl a auktionens dyring för 610 000 kr. Jörgen Axén visste
också på att satsa inför framtiden och tog med sig tre hästar hem. Över lag var det många tränarköp och
av 78 sålda hästar stod tränarna på 46 av kontrakten.

Varmt välkomna till våra auktionsdagar 29 sep – 2 okt 2004!
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