
 
 
 
 

Topphästar på Elitauktionen gav 
rekordpriser! 
Pine Chip-son köptes av hästägare hos Stig H Johansson för 650 000 : - 
 
 
2000 års Elitauktion skapar optimism hos svenska uppfödare. Sverige skönjar en 
högkonjunktur som även börjat visa sig inom travsporten. Kvalitén på de utbjudna 
hästarna var den högsta någonsin som bjudits ut på en svensk auktion. Därmed hade en 
god grund lagts för att skapa ett bra auktionsresultat. När auktionen avslutats kunde 
också konstateras att medelpriset, ca 175 000 kronor, var det högsta i Elitauktionens 
historia. Rekordpriserna avlösta varandra. En uppåtgående trend kunde noteras såväl 
avseende medel- som medianpris. 2000 års Elitauktion blev också en succé för 
arrangörerna med mycket publik och hög stämning.  
 
Totalt såldes det hästar för en summa av 9,25 miljoner kr (6,49 miljoner kr 1999). Medelpriset 
blev goda 174.528 kr (105.000 kr 1999), en förbättring på hela 66 % gentemot förra året. 
Medianpriset höjdes med 65.000 kr till 140.000 kr.  
Av 72 utbjudna hästar såldes 53 stycken, vilket gav försäljningsprocenten 74 % (86% 1999). 
Av de 80 hästarna i katalogen ströks 8 stycken och 19 stycken ropades åter. 
 
Dyraste hästen blev Good As Golds halvbror, Frosts Oilbaron, efter Pine Chip som såldes för 
650.000 kr till hästägare hos Stig H. Johansson. Näst dyrast blev Lindy’s Crown-dottern 
Princess Hornline tillika Remington Crowns halvsyster som såldes till Ponesia AB för 
600.000 kr. På tredje plats på listan för ”dyringar” kom American Winner-sonen Gloves som 
köptes av Roger Walman för 550.000 kr. Totalt såldes 29 hästar över 100.000 kr. Tio hästar 
såldes till utländska köpare. 
 
Arrangemanget blev åter en fullträff och Elitauktionen fortsätter att för många av helgens 
travpublik vara en naturlig inledning på årets största travhelg. Flera personer i det täta 
publikhavet utryckte beröm för auktionen och beundran för väldigt fina hästar. Mycket hög 
klass rakt igenom är en bra beskrivning av årets Elitauktion. Givetvis ett omdöme som såväl 
ASVT:s Trottex och AB Travhästauktioner känner stolthet för.  


