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Fina hästar men fortsatt låga priser 
 
Torsdagens auktion fortsatte lika trevande som auktionsdagen dessförinnan. Många återrop och låg 
försäljningsprocent gjorde att torsdagens medelpris liksom på onsdagen landade på 4000 kr ner 
jämfört med samma auktionsdag förra året. Medelpriset för de 76 sålda hästarna blev 67 237 kr 
jämfört med 71 343 kr 2003. Återigen visade det sig att stona inte tilldrar sig tillräckligt mycket 
intresse vilket borde vara en väckarklocka för beslutsfattarna när de fördelar prispengar mellan könen. 
 
Dyraste hästarna 
Dagens toppriser betalades för Phoenix Brodde, hingst efter Credit Winner undan Sugarcane Hanover-
dottern Pine Pioneer som köptes för 310 000 kr av danske travtränaren Axel Jacobsen i kommission. 
Även för läckre Angus Hall-sonen Junior Q.C. undan Ever Jet-dottern Doris Q.C. betalades det 
310 000 kr. Han köptes av Solvalla tränaren Jim Frick. Stefan Hultman var också i farten och betalade 
310 000 kr för Keep Me Happy, en son till Enjoy Lavec undan Dearest Darling som i sin tur har 
miljonärskan Mash Note som mor. Mash Note är dessutom syster med bl a Gift Box och Blushing. För 
16 hästar betalades det 100 000 kr eller mer vilket är i paritet med förra året då 18 hästar gick för lika 
med eller över samma summa. 
 
Torsdags-auktionen i siffror 
Totalt var 136 hästar utbjudna i katalogen varav 20 blev strukna redan innan auktionsstart. Hela 40 
hästar ropades åter och 76 stycken såldes.  
Försäljningsprocenten totalt för de sålda hästarna blev 65,5% vilket är en minskning med 5,5% jämfört 
med ifjol (71% 2003). För hingstarna blev försäljningsprocenten 74,5% (72% 2003) och för stona 58,5 
(71% 2003).  
Medelpriset totalt för de 76 sålda hästarna sjönk liksom på gårdagens auktion med drygt 4 000 kronor 
jämfört med samma auktionsdag i fjol, 67 237 593 kronor mot 71 343 kr 2003. För de 38 sålda 
hingstarna blev medelpriset 80 658 kronor (75 939 kr 2003) och för de 38 sålda stona blev medelpriset 
53 816 kronor (66 882 kr 2003).  
Medianpriset totalt landade på 45 000 kr vilket är en sänkning med 5000 kr mot förra årets 50 000 kr. 
Hingstarnas medianpris höll sig på samma nivå som i fjol och slutade på 50 000 kr. För stonas del 
sjönk medianpriset från 47 500 kr 2003 till 40 000 kr i år. 
Totalt såldes 76 hästar för 5 110 000 kr att jämföra med 4 780 000 kr (67 stycken) 2003.  
 
Flitigaste köpare var Åby-tränaren Helen A Johansson som köpte fyra hästar. Jim Frick, Solvalla, 
Roland Jansson, Eskilstuna och Göran Jansson i Huddinge fick med sig tre hästar vardera. Fyra hästar 
såldes till Danmark, två vardera till Axel Jacobsen respektive Henrik Thomsen. 
 
Tack Krafft och Travronden! 
Christer Harmsund från Krafft höll ett intressant föredrag om utfodring innan auktionsstart vilket var 
mycket uppskattat bland åhörarna. Vi fick också chansen att tacka Krafft för att det tillsammans med 
Travronden gör den eminenta satsningen för hästägarna och uppfödarna när de går in och betalar 
första insatsen respektive sponsrar uppfödarpremierna till 20% i Svenskt Travderby från och med 
2002 års födda kull och tre år framåt. Tack! 
 
Två dagar kvar 
Fredagens auktion innehåller 141 hästar och första utrop är kl. 15.30. På lördag säljs 108 hästar och 
första utrop är kl. 19.00. 
Varmt välkomna till våra auktionsdagar 29 sep – 2 okt 2004! 
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