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ben, två svansar, fem testiklar och sex 
öron och som aldrig tjänat en dollar 
eller travat en mile på mindre än en 
timme kan jag använda honom som 
avelshingst och betäcka så många ston 
jag bara kan. I USA anses det väldigt 
märkligt att hingstar måste godkännas 
för avel i Skandinavien. Men det skulle 
förmodligen vara bättre om vi hade 
någon slags godkännandeprocess för 
hingstarna. Och stona…

Har stått länge i boxarna
Lugnet på stallbacken har sin förkla-
ring. Många köpare har i förväg varit 
ute på gårdarna och tittat på hästarna. 
Med tanke på det digra hästantalet kan 
det te sig som en omöjlig tidsekvation 
för bland annat tränarna. Men de flesta 
har hjälp, berättar Björn Ljungek; 
 uppfödare, ciceron på Equi Tours 
USA-resor och med lång erfarenhet av 
amerikanska auktioner. 

– Ytterst få tränare tittar på  
 hästarna ensamma. Till exempel 
har Jonas Czernyson i år hjälp av 
Per Eriksson. Sedan är det bara ett 
tiotal  consigners och två auktioner 
 (Lexington och Harrisburg) som ”de 
stora” köper ifrån. 

En del har också tittat på hästarna 
på själva auktionsplatsen, en eller 
flera dagar tidigare, eftersom arenan 
är  permanent. 

I Sverige ivrar många för en fast 
arena för hästauktioner, men med 
ordentlig svensk djurskyddslag-
stiftning i tankarna har det sina 
 nackdelar också. När auktionen väl 
startar har en del av de långväga 
 hästarna stått i sina boxar flera dygn. 
Här erbjuds inga möjligheter till 
utevistelse.  Likadant är det på trav-
banorna. 

– Det är bara i Sverige som hästar/
djur måste vara ute i paddock/hage 
på dagen. Djur i andra länder måste 
vara av en ”annan ras” då de klarar att 

Det är 1-åringsauktion i Lexing-
ton, Kentucky. Över 800 hästar 
ska säljas, fördelat på fem dagar. 
Men ytterst få förväntansfulla, 
nagelbitande säljare står och 
trampar vid boxarna. Vid det här 
laget är uppfödarna mer eller 
mindre ute ur bilden. 

jumma vindar viner över stall-
backen på auktions bolaget 
Fasig-Tiptons anläggning i 
Lexington. Ett sällsamt lugn 

råder, spekulanterna på plats är lätt-
räknade. Kanske en smula för vånande 
med tanke på att de 100  hästar som 
ska upp i ringen denna första auktions-
dag är de högst seedade, utifrån den 
selek tering som bland annat gjorts av 
 auktionsbolaget självt. 

Närmare en tredjedel av hästarna 
som kommer att säljas under kvällen 
är efter någon av de tio vinstrikaste 
avelshingstarna (beräknat på travare)  
i USA i fjol. 

Passgångaren Rocknroll Hanover, 
fjolårets främste hingst beräknat på 
första kull, har hela 14 avkommor med 
bara denna första dag. En av dem ska så 
småningom bli auktionens dyraste häst.

Att en hingst med så kort avels-
karriär är så populär är föga för-
vånande. USA är ”landet snabbt” i 
alla bemärkelser; snabb uppträning av 
unghästarna, tidig start, tidig avels-
karriär för duktiga tävlingshingstar 
-och tidigt slut på karriären om de inte 
tämligen snabbt visar sig hålla måttet. 
Hingstarna behöver inte heller passera 
några tidskrävande avelsvärderingar. 
Här är det marknaden som styr. Rakt 
av. Eller som Hoof Beats före detta 
chefredaktör, knappast okände Dean 
Hoffman väljer att uttrycka det:

– Om jag äger en hingst med tre 

L

TExT & FOTO: 

Lotta Isacsson

lotta@asvt.se

Travhästauktioner

På amerikanskt vis



Travhästen nr 6 • 2010 25

En av många spekulanter som åker runt till olika 
 consigners för att titta på hästar innan auktionen.
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antingen vara ute i det fria året runt 
oavsett väder, alternativt stå i box 
hela tiden utom den stund de tränas, 
säger Björn Ljungek.

Prydliga hästar – och människor
De hästar som visas på stallbacken 
innan auktionsstart uppträder för-
vånansvärt lugnt mot bakgrund 
av den långa uppstallningstiden. 
De  ställer prydligt upp sig, ser sig 
omkring, lyder skötarnas minsta vink.

Springer gör de däremot sällan. 
Det vedertagna alternativet för den 
som vill se hästen i rörelse är film. 
Hästarna är välvuxna. Hårremmarna 
blänker, hovarna är penslade. Många 
av dem är skodda fram. Det är flätor i 
manarna, glitter i pannbanden. Häst-
skötarna är enhetligt klädda, flertalet 
bär pikétröjor med respektive  sälj-
bolags logotype broderad på bröst-
fickan. 

Mitt på stallområde står några av 
försäljningsbolagens montrar, med 
champagne och blommor på borden. 
Folk är finklädda. Det luktar parfym.

Strax innan första utrop är stillheten 
bruten. Läktarna blir snabbt fullsatta, 
och ett väloljat maskineri vevar igång. 
Hästens väg in till ringen är en flerstegs-
raket: först leds de runt i en ute paddock, 
fortsätter in i en paddock under tak och 
går sedan, via en smal passage mellan två 
byggnader, in i själva ringen.   

Och det är nu, inför fulla läktare och 
med taggade hjälpropare som gärna 
promenerar ut bland publiken och 
hetsar budgivningen, det gäller. Inte 
minst för uppfödarna. 

Att sälja sina hästar så dyrt som möj-
ligt är i princip enda intäktsmöjligheten 
för amerikanska uppfödare, eftersom 
ytterst få delstater i USA har någon 
form av uppfödarpremier. Klubb-
slaget är definitivt: när den faller är 
det slut. Inga tio – och i bästa fall tjugo 
–  procent av prissummorna kommer 

att ramla in på uppfödarens konto när 
hästen gör bra ifrån sig på banan. 

Och precis som i bland annat 
 Sverige, Italien och Frankrike har 
auktionspriserna dalat – eller endast 
ökat marginellt – på sistone, och hand i 
hand med det – förstås: hästägandet. 

Uppgivna uppfödare
Den uppgivenhet många svenska 
uppfödare känner i och med sjun-
kande auktionspriser delas av de 
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Hunterton Farm visar upp sig ordentligt på  auktionen, med en centralt placerad monter.

Enhetligt klädda skötare tar hand om all visning. De uppfödare som själva är på plats är lätträknade. 

Björn Ljungek



 amerikanska, enligt Dean Hoffman:
– Våra uppfödare tappar modet, svär 

på att sälja alla sina hästar, lägga ner 
verksamheten och spara pengar. Sedan 
kommer de över den här känslan och 
fortsätter nästa år som vanligt. 

Årligen registreras cirka 9 000 trav-
föl i USA. Men siffran reduceras varje 
år.  Talande är också att USTA, United 
States Trotting Association, under de 
senaste 25 åren minskat antalet med-
lemmar från 50 000 till 20 000. 

De amerikanska uppfödarna har 
också, förutom ”produktionskost-
naderna”, redan satsat ytterligare en 
ansenlig summa för att överhuvudta-
get komma med på auktionen. 

Ett par månader före auktionsstart har 
de lämnat sina hästar till consigners som 
– i alla bemärkelser: hantering,  träning, 

synnerligen väl avvägd utfodring – 
putsar upp hästarna inför försäljning. 
Allt till en kostnad av cirka 30–50 
dollar per dag (cirka 250 SEK), som 
alltså innebär  närmare dryga 15 000 
SEK för två månader. När hästen säljs 
tillfaller ofta 3–4 procent av köpe-
summan consignern.

Anlitande av en consigner är när-
mast den obligatoriska inträdesbiljet-
ten till auktionsdeltagande. När con-
signern sedan tagit över är det han 
som be stämmer på vilken auktion 
hästen hör hemma. 

Att ropa tillbaka sin häst är fullt 
möjligt, men kostar några tusen-
lappar.

Auktioner är vad som gäller
En annan svettig summa för upp-
födaren är anmälan till ett knippe 
insatslopp. Svenska kata logers 
information längst ned på 
sidan: ”anmäld till BC” är 
här ersatt av en lång 
rad av lopp för vilka 
uppfödaren betalat 
första in satsen. 
Det handlar 
ofta om ett 
30-tal lopp och 
en kostnad av 

kanske 6 000 SEK. Därtill betalar upp-
födaren an  mälnings  avgiften på cirka 400 
dollar (cirka 2 600 SEK) och courtage 
på 6 procent till den auktion hästen ska 
delta vid.  

Den alternativa vägen för dem som 
inte vill anlita consigners är mindre, och 
inte alltid så välrennomerade, auk tioner. 
Eller att sälja privat. Men avseende 
de allra bästa 1-åringarna är det ute-
slutande auktionsförsäljning som gäller. 
I Nordamerika säljs 90-95 procent av 
de tio procent bästa 1-åringarna på 
auktion. Sett till helheten säljs 20-25 
procent av 1-åringarna på auktion.

Större delen av övriga hästar används 
inom USA:s breddsport; bland annat 
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Dean Hoffman

Kentucky är som bekant ett paradis 
för hästar och hästfolk. Många anser 
att det här är den ultimata platsen för 
uppfödning.



     

Travhästen nr 6 • 201028

av amatörtränare som åker runt och 
tävlar på banor med mindre än 7 000 
SEK i genomsnittligt förstapris. 

Sedan, förstås, ser prispengarna 
annorlunda ut i de  delstater där de 
ständigt hett om  debatterade enarmade 
banditerna – slot machines – finns. 
Men slots är än så länge inte tillåtet i 
fler än fem nord amerikanska delstater: 
Delaware, New York, Pennsylvania, 
Maine och Iowa. Och hästeldorado 
eller inte: slots i Kentucky är avlägset, 
menar många och förklarar det med att 
det här är en högkyrklig delstat. Här 
kan inte fler frestelser från speldjävulen 
rättfärdigas. 

De stora pengarna finns förstås i insats/
storloppen. Cirka en tredjedel av alla pris-
pengar delas ut i tio procent av loppen. 

Krav på ”kommersiella” hästar
Att fokus ligger på hästarnas consing-
ers, inte uppfödare, märks tydligt i kata-
logen. Efter inledande, sedvanlig, prak-
tisk information i tegelstenen till katalog 
presenteras de 824 hästarnas säljare: 
deras consigners – totalt 18 stycken. 

”De 18” är mestadels branschtunga 
aktörer med stor volym och järnkoll 
på vad marknaden vill ha. Vad som 
är kommersiellt gångbart – och vad 
som definitivt inte är det. Det är lätt 
att föreställa sig att många uppfödare 
uteslutande satsar på ”säkra kort” när 

det kommer till hingstval för att vara 
hyggligt säkra på att föda upp hästar 
som marknaden efterfrågar.

– Uppfödarna är otroligt lyhörda för 
vad tränarna säger i februari-mars när 
2-åringarna börjar sänka tiderna, men 
man prövar gärna en hingst om man 
tror på honom. Men visst gäller säkra 
kort! Man har redan idag exteriöra pro-
blem på grund av inavel. Det behövs en 
ny Speedy Crown, säger Björn Ljungek. 

I USA, däremot, verkar många upp-
födare tämligen obekymrade om hög 
inavel. Något som Dean Hoffman också 
upplever:

– En del säger att inavel är ett pro-
blem, men jag tror inte att speciellt 
många uppfödare oroar sig över det.  

Men visst säger det en del att ameri-
kanska travhingstar från och med 2008 
får ta emot maximalt 140 ston, för att 
motverka alltför stor inavel. Tidigare 

fanns ingen gräns. 
Anders Järnerot, ordförande i avels-

rådet, påpekar att det finns veten-
skapliga belägg för att en alltför hög 
inavelsgrad bland annat ger fertili-
tetsstörningar.

– Av de senaste sex årens vinnare 
i Kentucky Futurity, Hambletonian 
 Stakes, Merrie Annabelle, World Trotting 
Derby, Breeders’ Crown för två- och 
treåringar och Peter Haughton Memo-
rial låg Hambletonianvinnaren Muscle 
Massive högst med 19,5 procent, och 
genomsnittet blev 13,4 procent. 

– Det vi inte vet är hur många som 
går sönder, eller inte kommer till start, 
på grund av den höga inavelsgraden, 
tillägger han. I Sverige ligger snittet på 
cirka 10 procent. 

Ingen möjlighet att reklamera
Den svenske tränaren Jonas 
Czernyson  har vid det här laget varit 
på plats i USA i närmare 20 år och är 
en van köpare på de amerikanska auk-
tionerna. Han berättar att det gäller 
att vara noga när man handlar. 

– Det finns ingen möjlighet att 
reklamera. Hästarna säljs ”as is”. 
Dolda fel finns liksom inte, säger han. 

Det här bekräftas bland annat i 
Lexingtonauktionens katalog där det 
tydligt framgår att hävning av köp är 
mycket svårt; förutom om consignern 

uSA är "landet snabbt" i alla bemärkelser. Tidig uppträning, tidig start och tidig avelskarriär för duktiga hingstar.

Anders Järnerot



uppenbarligen lämnat felaktig infor-
mation om hästen. 

Några krav, eller rekommendatio-
ner, om att röntga hästarna innan 
auktion finns inte. Visst önskar en del 
köpare att hästen röntgas, men det 
leder till ett högre pris. 

– Man röntgar inte för röntgandets 
skull. Sedan är hästägarna olika. En 
del röntgar och åtgärdar, andra skiter 
i det och kör på. Händer det något tar 
de smällen då, säger Jonas Czernyson.

Tilläggas ska att en del större 
säljare som goodwill kan hjälpa till 
ekonomiskt vid till exempel benbits-
operationer. 

Jonas Czernyson tycker också att 
man måste titta på videofilmerna 
med kritiska ögon. 

– Filmerna är oftast missvisande. 
Hästarna tvingas att springa, det 
springer någon bakom och viftar med 
en colaflaska med en sten i…

Själv råkade han ut för att han först 
besiktigade en häst som hade en vit 
kota. När han sedan tittade på filmen 
var den vita kotan på ”fel ben”. Bilden 
hade helt enkelt spegelvänts. Det såg 
bättre ut så. 

När han själv köpte minst sagt 
framgångsrike Yankee Glide-sonen 
Temple of Doom på Harrisburg-
auktionen 2008 struntade han helt 
sonika i att titta på videon, vilket 
väckte viss förvåning.

– När jag fick frågor om det svarade 
jag att jag inte har för avsikt att starta 
hästen på gräsbana…

När Jonas Czernyson ropat in nya 
 hästar skickar han dem, precis som 
många andra köpare, till någon farm i 
närheten ett par veckor för att de ska 
få stressa av innan han tar hem dem till 
sin gård i Florida. 

– Femtio procent av hästarna blir 
dessutom sjuka vid auktionen efter-
som det kommer hästar från så många 
olika ställen. 

Bland annat kan det handla om häst-
influensa och olika typer av infektioner. 

Men efter avslutad viloperiod går 
det undan. Unghästarna som hanterats 
flitigt av sina consigners upp till ett 
par månader innan auktionen tömkörs 
inte mer än några dagar innan de sätts 
i vagn och successivt börjar tränas för 
tidig start. Det går målmedvetet framåt, 

Jonas Czernyson

När Jonas Czernyson köpte Temple of Doom 
struntade han i att titta på filmen. De är ofta 
 missvisande, menar han.

Härmed inbjuder Avelsföreningen i samarbete med Stiftelsen 
Sveriges Avel- och hästsportcentrum samt ASVH till en kurs 
för stuteripersonal på Flyinge under perioden 7/3 - 18/3 2011.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna de praktiska och teoretiska kunskaper som 
krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna 
medverka vid artificiell insemination av häst.

Kursinnehåll
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för 
dräktighets resultatet.
7. Hantering av transportsperma, sändning 
och mottagning.
8. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till 
störningar i stonas könsfunktioner.

9. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
10. Bestämmelser rörande seminverksamhet.
11. Ansvarsförhållande.

Anmälan, pris och urval
Anmälan ska ske senast 17 januari 2011 på blankett som 
kan rekvireras från ASVT:s sekretariat, tel 08-445 23 05, 
fax 08-445 23 09 eller på www.asvt.se
Kurspriset är 17 500 kronor inklusive moms.
Cirka 8 elever tas ut. Företräde har den som redan arbetar på 
stuteri med seminverksamhet. För lämplighet krävs  utöver 
god kunskap om rutiner vid betäckning och insemination samt 
stons och hingstars könsfunktioner, känsla för god hygien, 
 ordningssinne och stor noggrannhet. Vid fler anmälningar än 
platser sker en uttagning på ovanstående kriterier.

    Kursintyg
Efter avslutad kurs utfärdas intyg till deltagare som med 

godkännande har fullföljt kursen. Prov kommer att 
förekomma.  

Seminassistentkurs 2011
Utbildning av teknisk personal för insemination av häst

Erik
Rectangle
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och Jonas Czernyson tränar sina hästar 
mycket bakom startbil. 

– Eftersom vi bara har två tävlings-
säsonger, vår och höst, måste  hästarna 
vara färdiga tidigt, säger Jonas 
 Czernyson. 

Han tillägger att hästägarna är otåliga 
och snabbt vill se resultat. Hästägande 
är ju som bekant inte billigt, varken i 
Sverige eller USA. Jonas Czernyson 
tar 60 dollar per dag (cirka 420 SEK) 
exklusive veterinärkostnader, trans-
porter och hovslagare.

På intjänade prispengar hos Team 
Czernyson dras det sedan av 13 pro-
cent: fem till tränaren, fem till kusken, 
en till ”second trainer”, en till skötaren 
och en till en bonuspott som fördelas ut 
till personalen vid jul. 

Unghästträning med känsla
En av de verkliga tungviktarna i auk-

tionssammanhang är familjeägda 
 Kentuckiana Farms. Förutom att de är 
hingsthållare i Indiana, New York, Penn-
sylvania och Ontario, Kanada – bland 
annat tillhör Yankee Glide och Muscle 
Mass ”parken” – bedriver de omfattande 
consignerverksamhet och egen upp-
födning. På gården utanför Lexington 
finns hundratals märrar och unghästar. 

Bob Brady berättar om deras träning 
av unghästarna och understryker att den 
måste ske med mycket fingertoppskänsla. 
De använder sig mycket av horsewalkers.

– Vi föredrar att gå väldigt långsamt 
fram. Vi varvar cirka tio minuter skritt, 
tio minuter långsam trav och så vidare i 
ungefär en halvtimme per dag. 

Metoden är bra tycker han, och 
 hästarna musklas fint.

 – Vi tycker att våra 1-åringar ser 
riktigt bra ut, och folk verkar tycka 
om dem.

För egen del, berättar han, har de 
inte märkt av någon större nedgång av 
 auktionspriserna. 

På gården finns även flera rund-
coraller, vilka används för longering.

Som consigners får Kentuckiana 
Farms in hästarna från andra upp födare 
cirka två månader innan auktion. Då 
har de någon månad på sig innan de 
första spekulanterna börjar dyka upp 
på  gården. De hästar som säljs vid 
auktionerna följer oftast med tillbaka 
till gården för att få ”leka av sig” ett par 
veckor innan de transporteras till sina 
nya ägare. Då börjar allvaret. 

Annan auktionskultur
Alla system, oavsett bransch, har förstås 
sina för- och nackdelar. Robert Lind-
ström, hästförmedlare med hela världen 
som arbetsfält, tycker att amerikanska 
auktioner är proffsigare genomförda 

Kentuckiana Farms använ-
der sig flitigt av horse-
walkers som de tycker är 
en bra, och varsam, metod 
för successiv uppträning 
av unghästarna.

Bob Brady
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Leverantör till svenska gårdar sedan 1944.

UTEBOXARUTEBOXAR

Ni som ännu inte upptäckt våra produkter, 
gå in på www.ydre-grinden.se
eller slå oss en signal 0381-502 50

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR 

TILLÖNSKAS ALLA 
VÅRA KUNDER

än de svenska, bland annat på grund av 
inbjudande auktionsområden. Sedan 
finns det en annan auktionskultur i 
USA, framhåller han. Det är helt enkelt 
där de bästa hästarna säljs, vilket förstås 
lockar köpare.

– Nackdelarna är bland annat att du 
inte har återlämningsrätt på något sätt. 
Finns det något fel på hästen och du 
inte har kollat upp det innan har du 
avsagt dig rätten att klaga. Det är tuffare 
för köparna i USA, de har betydligt mer 
ansvar än köparna i Sverige. 

Björn Ljungek framhåller det faktum 
att det i USA finns flera auktioner och 
fler arrangörer:

– Med andra ord är det inte Trottex/
ASVT:s ”fel” när uppfödaren får dåligt 
betalt för sin åring, utan man får stå 
sitt kast om man kommer med en icke 
kommersiellt gångbar häst. 

– En klar fördel däremot, menar han, 
är att alla ledande tränare köper sina 
åringar på auktion. Det finns ingen 
uppfödare som skulle våga sälja till en 
 tränare innan, då skulle ryktet spridas om 
att de bästa var sålda innan auktionen. 

Johan Hellander, platschef vid Men-
hammar stuteri, med amerikansk ”filial” 
– Stoner Creek i Lexington – ser också 
den amerikanska auktionskulturen som 
en fördel.

– Sedan är de två platser där de stora 
auktionerna, Lexington och Harris-
burg, väl fungerande. Det är nästintill 
en omöjlighet att bygga upp något 
 liknande i Sverige, även om vi förstås 
ska fortsätta försöka.

Däremot ser han det som en brist att 
hästarna inte har möjlighet till ute-
vistelse annat än när skötarna är ute och 
går med dem. 

– Det är lite förvånande att de över-
huvudtaget klarar av det. Ofta är de på 
plats 2-3 dagar innan försäljningstillfället. 

Angående svårigheterna med att 
reklamera en häst säger han så här:

– Du får inte på något sätt luras i 
USA, på så sätt har du kanske ett större 
skydd, eftersom skadeståndsanspråken 
är så mycket högre om någonting går fel. 

Consignersystemet, menar Johan 
Hellander, är en stor fördel för fram-
förallt köparna och tränarna. Det under-
lättar framförallt för tränarna som är 
väldigt aktiva i att leta upp både hästar 
och köpare. En del köpare åker även ut 
till uppfödare, innan hästarna har läm-
nats till consigners. 

– Man får lite känslan av att i Sverige 
tittar en tränare på en häst efter att en 
kund frågat. I USA är det mer så att 

 tränaren hittar en 
intressant häst och 
sedan letar efter en 
kund. 

Han tillägger 
också att hästarna 
är mycket profes-
sionellt hanterade 
när de kommer 
till auktionen, 
vilket kan vara en 
förklaring till att 
många av dem 
uppvisar sådant 
lugn trots den långa uppstallningstiden. 

Prismässig nedgång
När mörket sänkt sig och läktarna börjar 
tömmas står det klart att snittpriset den 
första dagen blev cirka 530 000 SEK. 
(en nedgång med cirka 26 500 SEK 
sedan fjolåret). På auktionerna säljs både 
travare och passgångare, men nämnda 
siffror avser endast travarna. 

När hela auktionen avslutats beräknas 
det totala snittpriset till cirka 230 000 
SEK (en nedgång med cirka 26 000 SEK 
sedan fjolåret). 

Auktionens dyraste travare blev 
Kadabra- dottern Miss Paris, köpt av 
Hartman-Liverman-Mcduffee i Canada 
för 1,4 miljoner SEK. Dyraste passgång-
are blev Simply  Business, efter tidigare 
nämnde Rocknroll Hanover.

*Bland 23 av de 27 hästar som på den här auk-
tionen såldes för 100 000 dollar (cirka 700 000 
SEK) eller mer var högsta inavelsgrad 16,6 
 procent, och genomsnittet 13,2 procent. 

Johan Hellander

Robert Lindström

Erik
Rectangle


