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Kriterieauktionen år 2002 onsdag den 2/10. 
 
 

Efter en trevande inledning slutade det i dur på 
Kriterieauktionens första dag! 
 

Farhågor kom på skam! 
Det är många som känt oro inför hur prisutvecklingen skall komma att se ut på 
Kriterieauktionen år 2002. Inledningen på auktionens första dag, före onsdagens 
Solvallatävlingar, var också mycket trevande. Under de första 10 utropen upplevdes det som 
om köparna mest satt och kände av prisbilden med många återrop och låga priser som följd. 
 
Därefter startade auktionen på allvar med ett gott köpintresse fördelat på många olika köpare. 
Ifjol dominerade Stefan Hultman och Stefan Melander den första auktionsdagen, i år fanns 
ingen som köpte lika många. Istället var det ett flertal köpare som handlade, och så att säga 
tog en Dagens Dubbel, med två köpta hästar som resultat. De som köpte 2 eller fler var 
Anders I Jonsson, Stefan Hultman, Stefan Melander, Thomas Uhrberg, Ulf Fredriksson, Åke 
Lindblom, Lambert Asker, Jan Folgård, Jörgen Westholm, Aubiose AB, Lexis Invest AB, 
Leif Norberg.  
 
Dyraste hästen på auktionens första dag var Jesper Palema ( Coktail Jet-Marinette Palema) 
som köptes av Pine Dusts ägare Owe Lindström. För 320.000 kr såldes mycket fina Supergill-
sonen Italiano med Solvallaprofilen Elsa Caprice som moder till Lexus AB. Totalt såldes 12 
hästar för 100.000 kr eller mer. 
 
Sammantaget kan man säga att, trots medelprissänkningen de senaste två åren, kom 
olyckskorparnas värsta farhågor åtminstone på skam under Kriteriets första dag.  Det 
utvecklade sig faktiskt till en riktigt trevlig auktionseftermiddag! 
 

Onsdagsauktionen i siffror! 
Totalt var 88 hästar utbjudna i katalogen under onsdagen. Av dessa var 14 strukna och 14 blev 
återropade, vilket innebar att 60 hästar såldes. Totalt försäljningsvärde under onsdagen 
uppgick till 4.326.000 kr, fördelat på de 60 sålda gav det ett medelpris på 72.100 kr ( 75.914 
kr år 2001 och 97.189 kr år 2000). 
 
Försäljningsprocenten totalt uppgick till 81,1% ( 81,2 % år 2001) fördelat på 78,1 % ( 74,5% 
år 2001) på de 25 sålda stona och 85,4 % ( 89,5 % år 2001) på de 35 sålda hingstarna.  
 



Medelpriset för stona uppgick till låga 54.640 kr mot 58.667 kr år 2001 och för hingstarna 
uppgick medelpriset till 85.571 kr mot fjolårets 94.176 kr. 
Medianpriset för de sålda hästarna blev 55.000 kr, vilket var samma som ifjol. Medianpriset 
för stona var 32.000 kr ( 40.000 kr år 2001) och för hingstarna uppgick det till 60.000 kr ( 
77.500 kr år 2001). 
 
Två dagar kvar… 
Nu återstår två spännande auktionsdagar med totalt 326 utbjudna 1,5 åringar och 16 fölston 
och tävlingshästar. Vi startar auktionen på fredagen redan klockan 15.00 och på lördagen 
startar vi efter V75-tävlingarna kl 18.00.  
 
ASVT:s Trottex önskar alla nya som gamla kunder Hjärtligt Välkomna! 
 
 


