Pressrelease Kriterieauktionens första dag
Torsdag 29 september 2005, Scandic Infra City
Köparna på plats och flera höga bud

Bra inledning på årets Kriterieauktion
Kriterieauktionens första av tre auktionsdagar bjöd på god köplust med varierande priser och
flera höga bud. Så hade också Trottex medvetet fördelat hästmaterialet i katalogen så jämnt
som möjligt under alla auktionsdagarna för att på förhand försöka åstadkomma gott
köpintresse samtliga dagar. Tränarna var välrepresenterade bland spekulanterna trots att Åby
svek och körde supertorsdag med högre prissummor i loppen. Medelpriset blev 76 270 kr
vilket är ett rejält kliv uppåt jämfört med första auktionsdagen i fjol då det var 64 593 kr.
Palema i topp igen
Liksom vid förra årets Kriterieauktion tilldrogs sig hästarna från Stall Palema stort intresse.
De två dyraste hästarna på torsdagens auktion blev två Palema-uppfödningar. Toppnumret
blev Dandie Palema e. Credit Winner och Agneta Palema ur möderne som går tillbaka på
Regina Roy. Hingsten köptes av hästägare hos Mats Bucht, Umeå, för 410 000 kr. Näst dyrast
blev Jacob Palema fallen e. Alf Palema och duktiga tävlingsstoet Jippie Sund (1 457 050 kr),
som ropades in av travtränare Fredrik B Larsson. Fuxiga Coktail Jet-sonen Quayside undan
fransyskan Main Street blev Stefan Hultmans för 290 000 kr. Superläckra stoet Angels Light
e. Angus Hall och Flash Light klubbades för 240 000 kr och köptes av Five Riders AB i
Heby. Robert Bergh inhandlade fina hingsten Baltic Iron e. Coktail Jet och Fleur du Ling för
240 000 kr.
Stig H berättade fängslande och personligt
Torsdagen började redan vid lunchtid med en 45 minuter lång personlig intervju med mäster
Stig H Johansson. Cirka 300 personer satt knäpptysta och lyssnade till en frågestund av
mycket personlig karaktär där han berättade om sitt liv som tränare och de erfarenheter det
givit honom. Däremot avslöjade han inte när han tänker sluta köra lopp men att han bestämt
när sista loppet ska köras. Vi hoppas att det dröjer!
Torsdagen i siffror
Totalt var 168 hästar utbjudna i katalogen varav 25 strukits redan innan auktionen. Hela 111
hästar såldes och 32 ropades åter. Försäljningsprocenten för de sålda hästarna blev 78 procent
vilket är en höjning med 8 procentenheter jämfört med Kriterieauktionens första dag i fjol.
Försäljningsprocenten för hingstarna var 84 procent och för ston var motsvarande siffra 71
procent.
Medelpriset totalt blev 76 270 kr. Medelpriset för de 62 sålda hingstarna blev 83 242 kr och
för de 49 sålda stona 67 449 kr.
Detta visar tråkigt nog återigen att intresset för att äga ston är betydligt mindre än för att äga
hingstar. Det måste ge tydliga signaler till landets sportchefer att fördela prispengar och skriva
tävlingspropositioner som är mer attraktiva för ston.
Medianpriset blev 50 000 kr vilket var 5 000 kr högre än fjolårets första auktionsdag.
Medianpriset för hingstarna blev 55 000 kr och för stona 45 000 kr.
Totalt uppgick försäljningssumman till 8,466 miljoner kr.

Två dagar kvar……
….med massor av intressanta hästar! På fredag säljs 168 hästar - Auktionsstart kl. 17.00,
på lördag säljs 142 hästar - Auktionsstart kl. 19.00. Visning i boxarna från kl.10.00 alla
dagar.
På fredag börjar dagens föredrag efter direktsänd Lunch-V5 kl. 13.45. Då håller LRF-konsult
tillsammans med STC, Tränarföreningen och Skatteverket ett intressant seminarium gällande
skatter och momsregler mm vid tävling med hästar i utlandet. Plats för föredraget är Ballroom
som ligger i anslutning till auktionslokalen.
På Solvalla körs Lunch-V5 med första start kl. 12.34. Tävlingarna TV-sänds också i
auktionshallen. Gratisbuss avgår från Solvalla (huvudentrén) till auktionsområdet kl. 14.00.

Varmt välkomna till auktionsdagarna 29 sep – 1 okt 2005!
ASVT:s Trottex AB

