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Elitauktionen flyttas fram
Avelsföreningens och Trottex styrelse har pga rådande Coronakris beslutat att flytta årets Elitauktion.
- I skenet av myndigheternas direktiv och antaganden kring Coronavirusets effekter de närmaste månaderna samt
de hälsorisker det innebär för Sveriges uppfödare, hästägare och tränare med en auktion i maj finns inga annat
beslut att ta, säger ASVTs ordförande Ingemar Alin.
Ytterligare ett skäl för att ASVT tar beslutet redan nu är den kraftiga nedgången i ekonomin och på börsen. Till
årets Elitauktion har anmälts en fantastisk samling ettåringar. Den överlägset mest högkvalitativa någonsin.
Eftersom ekonomin med all sannolikhet inte hinner återhämta sig till sista helgen i maj skulle det vara ett
misstag att genomföra auktionen då.
- Det vore helt enkelt fel mot både de fina unghästarna och deras uppfödare att sälja dem när deras potentiella
köpare har fokus på ett helt annat håll, betonar Ingemar Alin.
Avelsföreningen och Trottex kommer att genomföra Elitauktionen så snart det är möjligt, men sannolikt först
efter sommaren. Besked om när kommer så fort vi vet att vi kan genomföra auktionen hälsomässigt säkert för
landets traventusiaster och i en ekonomi som någorlunda stabiliserat sig.
De hästar som anmälts och därefter selekterats till Elitauktionen kommer att läggas upp i en digital
auktionskatalog på asvt.se. De säljare som inte vill delta i denna kan utan kostnad stryka sin häst från auktionen.
Kostnaden för att delta i denna digitala auktionskatalog kommer att vara väsentligt lägre än anmälningsavgiften
till den ursprungliga Elitauktionen. Detta gör vi för att redan nu presentera alla de fina hästar som är anmälda för
landets hästägare och tränare.
- I de fall det kan göras affärer under våren - sommaren privat mellan uppfödare, köpare och tränare ska ASVT
under rådande kris inte stå i vägen utan tvärtom stödja det. Det kommer kosta en rejäl slant för ASVT men det
tjänar väl föreningens syfte att värna om landets uppfödning och travsporten, säger auktionsrådets ordförande
Ove Konradsson.
ASVT kommer även att öppna upp ytterligare för försäljning av unghästar på sina redan populära
internetauktioner med utökad marknadsföring mot hästägare och tränare. ASVT har uppfattningen att med en
förbättrad information från säljarna i form av bilder och filmer till potentiella köpare kan internetauktioner
förstärka sin framtida marknadspotential.
När ska då Elitauktionen genomföras? Med rådande Corona läge och ekonomisk situation i landet hoppas vi på
förståelse över att inga definitiva besked kan ges just nu.
- Vi kommer följa situationen och fortlöpande ha möten varje vecka och ge besked så fort situationen klarnat.
Men vi får inrikta oss på att det blir först efter sommaren, säger Ingemar Alin och Ove Konradsson.
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