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Hög stämning på Infra city

Kraftig prisskjuts på Kriterieauktionens andra dag
Köparna var på plats och idel glada miner syntes på Scandic Hotel i Upplands Väsby under
Kriterieauktionens andra dag. Medelpriset fick en rejäl skjuts uppåt jämfört med motsvarande dag i
fjol. Medelpriset blev 109 820 kr vilket är närmare 35 000 kr bättre än förra årets auktionsfredag (76
046 kr). Många positiva röster hördes över den nya satsningen på tvååringar som inleds under
kommande år. Till den årskull som nu säljs på auktionen viks närmare 60 miljoner kronor totalt,
fördelat på premiepengar (42 milj. kr.) och prispengar (16 milj. kr.).

Dyraste hästarna
Dagens dyring blev den klassige Credit Winner-sonen Rob Ridge undan Gina Manero, uppfödd av
Ulf & Anna-Maria Lundqvist, Bergvik. Hästen ropades in för 650 000 kronor av Robert Bergh för
Jörgen Anderssons räkning, ägare till bland annat Amour Ami 1,3 milj. kr. Fredagens näst bäst betalda
blev snygge Coktail Jet-sonen Cordoba, undan duktiga tävlingsmärren Act Evann (842 346 kr) som i
sin tur är en dotter till Lotteria -vinnaren Evann C. Glad köpare var Peter Untersteiner som fick lägga
upp 570 000 kr för hingsten. Menhammar-uppfödde Mended, en hingst efter Supergill och Glued
vilken är syster till bland annat Traffic Jam och Moustrap, köptes av Mats Bucht i Umeå för 520 000
kr. Fina Lindy Lane-dottern Inch Of Broline undan Armbro Lantern och således syster till bland
annat avelshingsten Smok’n Lantern, ropades in för 460 000 kr av Jim Frick. Erik Berglöf höll handen
uppe längst när klubban föll för Hunter Brodde , en hingst efter Daguet Rapide och Supergill-dottern
Hawaiian Paka. Slutbudet där blev 420 000 kr. Totalt såldes 15 hästar för 200 000 kr eller mer.

Dagens föredrag
För uppfödare och härstamningsintresserade är hemsidan Blodbanken.nu ett helt oumbärligt verktyg
för att studera alla möjliga och omöjliga blodskombinationer. Dessutom finns en helt överlägsen
statistik som visar avelshingstarnas resultat för olika ålderskategorier. Om detta berättade hemsidans
grundare och hjärna bakom verket, Per Johnsson, vid en timslång demonstration.

Fredagen i siffror
Totalt var 168 hästar utbjudna i katalogen varav 16 strukits redan innan auktionen.
Hela 122 hästar såldes och 30 ropades åter. Försäljningsprocenten för de sålda hästarna blev 80
procent. Försäljningsprocenten för hingstarna var 85 procent och för ston var motsvarande siffra 75
procent.
Medelpriset totalt blev 109 820 kr. Medelpriset för de 72 sålda hingstarna blev 121 097 kr och för de
50 sålda stona 93 580 kr.
Medianpriset blev 75 000 kr vilket var 20 000 kr högre än fjolårets andra auktionsdag. Medianpriset
för hingstarna blev 80 000 kr och för stona 72 500 kr.
Totalt uppgick försäljningssumman till 13,398 miljoner kr.

En auktionsdag kvar
På lördag säljs 140 hästar med auktionsstart kl. 19.00. Visning i boxarna från kl. 10.00.
På Solvalla körs V75-tävlingar med första start kl. 13.10. Tävlingarna TV-sänds också i auktionshallen
kl. 18.05.
Boka plats på Gratisbussar som går från Scandic Hotell Infra City till Solvalla (huvudentrén) kl. 11.30
och tillbaka till auktionsområdet kl. 17.45.

Varmt välkomna till Kriterieauktionen 28 – 30 september 2006!
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