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Tredje dagen gillt  för högre snittpris 
 
 
Lördagens auktion kom prismässigt att hamna mittemellan de två föregående auktionsdagarna. 
Medelpriset blev 97 458 kr vilket ska jämföras med förra årets lördag som var 81 978 kr. 
Liksom vid de två föregående auktionsdagarna varierade priserna stort. 
 
Lördagens dyraste hästar 
Auktionens enda avkomma, ur första kullen efter avelshingsten Kadabra (”Årets treåring” i USA 
2002), blev lördagens dyraste häst. Hingsten Staro Crossfire undan amerikanskan Keystone 
Vivacious är en kopia av sin vackre far och köptes av Rivners AB i Skogås för 490 000 kr.  
Avelsmatadoren Super Arnie fick de två näst dyraste hästarna på lördagen. Super Lights helbror 
Super Heat, uppfödd av Ronny och Vanja Olofsson på Gotland, ropades in av Jörgen Westholm för 
450 000 kr. Fine Romeo Karsk undan Kiss Me Karsk, dotter till Elitstoet Ivory Coast, köptes för 380 
000 kr av Timo Nurmos. Sylve Johansson, Stuteri Karsk sålde även Supergill-sonen Rejäl Karsk 
undan Hera Karsk som även hon kommer från Ivory Coast möderne. Åke Svanstedt var nöjd köpare 
och betalade 270 000 kr för hästen. 
 
Lördagen i siffror 
Totalt var 140 hästar utbjudna i katalogen varav 12 strukits redan innan auktionen.  
Hela 96 hästar såldes och 32 ropades åter. Försäljningsprocenten för de sålda hästarna blev 75 procent. 
Försäljningsprocenten för hingstarna var 83 procent och för ston var motsvarande siffra 68 procent.  
Medelpriset totalt blev 97 458 kr. Medelpriset för de 49 sålda hingstarna blev 124 980 kr och för de 47 
sålda stona 68 766 kr.  
Medianpriset blev 67 500 kr vilket var 20 500 kr högre än fjolårets tredje  auktionsdag. Medianpriset 
för hingstarna blev 80 000 kr och för stona 55 000 kr. 
Totalt uppgick försäljningssumman till 9,356 miljoner kr. 
 
 
 
ASVT:s Trottex AB tackar alla säljare, köpare och andra auktionsbesökare 
vid årets Kriterieauktion och hälsar varmt välkomna åter till nästa års 
auktioner, Elitauktion 25 maj och Kriterieauktion 27-29 september 2006! 
 

 


