Kriterieauktionen fredagen de 3 oktober 2003 - Auktionens tredje dag

Publikfest men prismässig berg och dalbana!
Rekordpublik på fredagsauktionen med årets hittills högsta pris!
Redan vid lunch började publiken strömma till i stora skaror. När auktionen startade klockan tre
var det sannolikt rekordpublik och publiken fortsatte att strömma till under hela eftermiddagen.
Det totala antalet uppskattades till ca 2500-3000 personer under Kriterieauktionens tredje dag då
hela 170 hästar skulle gå av för klubban. Publiken fick också uppleva budgivningsduellen på en
av de dyraste unghästar som sålts på en svensk auktion: När klubban föll stod Stig H Johansson
AB till slut som köpare till den snygga Muscles Yankee-Queen L-sonen Muscle Prince L, vilken
såldes för 610.000 kr. Efter budgivningen fick Reijo Liljedahl som ropade in hästen en spontan
uppskattande applåd från publiken!

Fem i topp på tredje auktionsdagen!
Dyrast blev som redan nämnts Muscles Yankee-sonen vid namn Muscle Prince L. Näst dyraste
hästen köptes av Danneros Stefan Edin för 300.000 kr och det var en Express Ride-son undan
miljonvinnande Do Well vid namn Ride Out Well. För 280.000 kr köpte Palmiva AB det mycket
eleganta Pine Ship-stoet Fayette Broline med franska avelshingsten Ever Jets syster Frivole Jet
som moder. Bakom bolaget står Åbys nya ordförande Mats Ola Palm. Robert Berg har haft stor
köplust de inledande dagarna och han köpte den fjärde dyraste hästen för 260.000 kr denna dag
vid namn Västerbo Lifetime. Hästen var en son till i USA verkande Pine Chip-sonen Enjoy
Lavec och Bonefish stoet Nanettes Diamond. Femma på ”dyrlistan” denna dag blev även det en
Pine Chip- son undan fina Tibur-dottern Tilli Tam som Peter Untersteiner köpte för 210.000 kr.
På hela auktionen var det dock bara 16 hästar som uppnådde priset 100.000 kr eller mer.

Tredje auktionsdagens statistik…
…blev ett rejält steg bakåt i priserna jämfört med den lyckade torsdagen. Totalt bjöds 170 av de i
katalogen erbjudna hästarna, vilket innebar att 20 hästar var strukna före auktionen. 114 av dessa
såldes till ett medelpris av blygsamma 60.377 kr ( 71.450 kr 2002) och den totala
försäljningssumman 6.883.000 kr ( 7.931.000 2002). 68 ston såldes för totalt 3.091.000 kr och
låga medelpriset 45.456 kr (61.667 kr 2002) och det ännu lägre medianpriset 30.000 kr ( 37.000
kr 2002). Bättre gick det för de 46 hingstarna som uppnådde den totala försäljningssumman
3.792.000 kr. Det gav medelpriset 82.435 kr ( 79.767 kr 2002). Deras medianpris var dock lägre
och uppgick till 43.500 kr (42.000 kr 2002). Medianpriset för samtliga hästar uppgick till 37.000
( 40.000 kr 2002).
Försäljningsprocenten sjönk drastiskt från årets 67% totalt, 69 % för ston och 65 % för hingstar
vilket skall jämföras med 75,5% totalt ifjol. Antalet återrop blev därmed ännu högre än fjolårets
resultat och hela 31 hästar ropades åter eller vilket var ännu värre - de fick i många fall inga bud
alls!

Dämpad stämning bland fredagens säljare/uppfödare.
Det var många uppfödare som vände mycket besvikna hemåt efter auktionens 3:e dag med hästar
sålda till låga priser eller inte sålda alls. Flera uttryckte till och med att det var dags att åka hem
och slakta fölston. Om det dystra resultatet håller i sig på lördag är det ingen ”högoddsare” om
antalet betäckta ston minskar ytterligare ca 10 % 2004. Under 2003 minskade betäckningarna
med ca 8,5% och på tre år har betäckningssiffrorna redan sänkts med nära 25 %. .Därmed torde
det, om inte nedskärningarna inom travsporten blir dramatiska, bli en brist på hästar inom 1-2 år.

De köpare som handlat i år kommer därför få gynnsamt med såväl tävlingstillfällen som
möjlighet för hästarna att tjäna fina pengar.
Det rådde också stor förvirring bland säljarna efter auktionen avseende vilka hingstfäder den
svenska marknaden vill ha. I princip var det bara Pine Chip och Coktail Jets avkommor som
betalades på en jämn och hög nivå. I övrigt var det ett upp och ett i minne för de flesta
avelshingstar. För första året var det också mycket ojämna priser även för avkommor till sk.
Listhingstar, vilket ökar uppfödarnas hasard och risktagande avsevärt.
Dämpad var också Stuteri Staro:s Staffan Nilsson som skulle sälja ett 10-tal hästar på lördagens
avslutande dag. Staro befaras blivit drabbad av kvarka med en sjuk häst och man tog därmed inte
några risker innan provtagningarna var klara, vilket innebar att samtliga hästar måste strykas.
Staffan Nilsson Staros ägare meddelar dock att alla hästar är till salu när stuteriet blir friförklarat
igen. Självklart innebar det även ett avbräck för auktionen enär flera av Staros hästar var av hög
klass.

Grand Finale på Kriterieauktionen 2003 efter V75 på lördag!
Självklart finns ändå massor av högintressanta hästar kvar trots Staros bortfall på lördag,
däribland hästar efter Supergill, Pinechip, Viking Kronos mfl. Visningen börjar redan 10.00 på
lördagen och auktionen startar klockan 18.
Redan klockan 10 är det dags för ASVT:s exteriörbedömningsclinicen som är en fristående del
på de exteriörbedömningskurser uppfödarföreningen arrangerar runt om i landet under hösten.
Alla som är intresserade att lära mer om exteriör är välkomna till ridhuset. Föreläsare blir de
bästa i landet nämligen Lars Öström, Anders Järnerot och Hans Barkewall från
avelsvärderingsnämden. Om du är intresserad av att gå höstens kurs anmäler du detta till ASVT:s
personal i mottagningen
Efter auktionen fortsätter vår från fredagen populära ”After Sale Pub” med musikunderhållning
av trubadur och ”tyrolertema” på mat och dryckesutbud.
Väl mött till Kriterieauktionens sista och avslutande dag 2003. Än finns chansen att köpa
Kriterievinnaren år 2005!
ASVT:s Trottex

