En drotting i superklass – Super Queen!
Nealy Lobell-dottern Super Queen efter Supergill blev den dyraste auktionshästen i
Avelsföreningens historia som betalades med goda 850.000 kr. Den nya glada ägaren var
Egon Håkansson. Därefter följde Itaka Sund:s förstfödda efter Lindy´s Crown som Stig H
Johansson AB fick lägga upp 650.000 kr för. Com Nina efter Supergill och Star Lobell var en
annan av Kriterieauktionens dyringar med 350 .000 kr som fann ny ägare i Gunnar Lassis.

Den tredje och avslutande auktionsdagens i siffror!
Av lördagens 141 utbjudna hästar kom 133 till auktionen. Av dessa såldes 102 hästar till ett
medelpris av 84.163 kr. ( 88.168 för hingstar och 80.714 kr för ston) Totalat såldes hästar för
8.656.000 kr. M edian för lördagen blev 45.000 kr fördelat på ston 30.000 kr och 50.000 kr
för hingstar. Totalt såldes under lördagen 22 hästar med köpesumma över 100.000 kr.

Kriterieauktionen år 2000 i sammandrag!
På hela auktionen såldes 296 hästar för sammanlagt 21.520.000 kr under de tre
auktionsdagarna . Jämförande siffror för 1999 var att 304 hästar såldes för 20.135.111 kr
under Derby-, Åby-, och Kriterieauktionen. Den nya tredagars auktionens genomsnitt uppgick
till 72.703 kr jämfört med 66.234 kr för 99-års tre auktioner. På årets auktion såldes totalt
159 hingstar och 137 ston till medelpriset för hingstarna med 74.358 kr respektive 70.781 kr.
M edian för årets Kriterieauktion uppgick till totalt 43.500 kr fördelat på 47.000 kr för hingstar
och 40.000 kr för ston.

Förvandlingsnumret!
I fredagens Trav och Galoppronden fick ASVT komplimanger för sitt förvandlingsnummer av
Ridhuset, från just ridhus till auktionsanläggning av toppklass. Ett omdöme som vi givetvis
är mycket stolta över. Totalt sett flöt auktionen mycket väl med många nöjda
auktionsbesökare som även var mycket positivt överraskade av det kraftigt förbättrade
arrangemanget. I princip har vi kommit så långt arrangemangsmässigt som vi kan komma
med Ridhuset och omgivande faciliteter med årets upplaga anser ASVT:s Trottex ansvariga
Ulrika Lundberg. Ett omdöme som sannolikt de flesta av de senaste 10 årens
auktionsbesökare skriver under på. Därtill spelar även vädrets makter en viktig positiv roll.
M ånga av såväl säljare som köpare lägger Kriterieauktionen år 2000 till handlingarna som
den bästa någonsin!

