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Kriterieauktionen för lördagen den 4 oktober samt för hela
Kriterieauktionen

Ett fåtal toppriser skapade en topplördag!
Kriterieauktionens fyra dagar blev en publiksuccé med
ojämna priser!
Lördagen i sammandrag
Tenderade i ännu högre grad till att många uppfödare kände att priserna varierade mellan
fantastiska toppriser och totala botten priser. Medelpriset för de 69 sålda av de 96 utbjudna
hästarna steg denna dag från 73.910 2002 till fantastiska 91.812 kr. Totalt var hela 35 hästar
strukna. Orsaken var dock framför allt två näst intill fantastiska priser för två Palema-hästar till
Stall Benders stora glädje. Medianpriset minskade dock med 5.000 från föregående år och blev
bara 50.000 kr fördelat på det märkliga resultatet 55.000 kr för ston ( 37.000 kr 2002) och 50.000
kr för hingstar ( 65.000 kr 2002).
Försäljningsprocenten blev 71,9 % jämfört med 67,2% år 2002. För stonas del stannade
försäljningsprocenten vid blygsamma 58,7 % och för hingstar desto mer glädjande 84%.
Totalt såldes på lördagen hästar för 6.335.000 kr

Dyraste hästen såldes på lördagen!
Dyraste hästen på Kriterieauktionen blev Sandra Palema som var en vacker dotter till franske
Gobernador som tidigare i veckan sålts till bottenpriser och Spotlite Lobell-dottern Maja Palema
som med Anders Lindquist vid spaden köptes av Ecurie des Charmes i Frankrike, vilka också
äger hingsten.
Näst dyraste hästen blev också det en häst från stall Bender med den guldkantade stammen Alf
Palema-Mack Action Ås. Köpare var Axevallas Åke Svanstedt som betalade hela 540.000 för
hingsten. Även den tredje dyraste hästen var från framgångsrika Stall Bender enär Olle Goop
inhandlade hingsten Mark Palema ( Alf Palema- Jippie Sund) för 300.000 kr. Totalt såldes 19
hästar för 100.000 kr eller mer varav 7 orkade upp till 200.000 kr eller mer.

Trivsam inledning - Stökig avslutning med dramatiskt slut.
På lördagens morgon samlades närmare 400 personer för att bevista den
exteriörbedömningsclinic som ASVT bjöd auktionspubliken på. Arrangemanget blev
synnerligen uppskattat och många manade till fortsättning med att arrangera föredrag i samband
med auktionerna.
Den trevliga inramning som omgav årets Kriterieauktion med ”after sale pub” och levande musik
fick dock tyvärr avbrytas i förtid. Detta pga av att ett gäng överförfriskade personer störde såväl
auktionen i slutskedet, smet från gjorda inköp och uppträdde så stökigt att polisen med ett flertal
polisbilar kom till platsen. I samråd mellan polisen, restauratören SSP och ASVT, tvingades man
avbryta festligheterna som var tänkt lite som auktionens Grand Finale.

Kriterieauktionen totalt

Rekordpublik på Kriterieauktionen 2003…
… med varierande priser mellan dagarna och mycket
varierande priser mellan hästarna.
Auktion en folkfest och viktig samlingspunkt för sportens aktiva!
Kriterieauktionen 2003 besöktes totalt av ca. 8-9.000 personer fördelat på ca 1.000
personer onsdag, 1500 på torsdag och ca 3000 per dag under fredag och lördag. Prisnivån
varierade också i hög grad! Bäst var lördagen orsakat av ett fåtal toppriser följt av den nya
auktionsdagen torsdag, onsdag och sämst var fredagen.

Auktionen i siffror!
Totalt utbjöds i katalogen 513 hästar. Av dessa var 73 strukna av olika skäl och 75 återropades.
Detta innebar att 308 hästar såldes under auktionen, även om den livliga kommersen efter
auktionen gjorde att avsevärt fler såldes totalt. Av de sålda var 161 ston och 148 hingstar.
Snittpriset för hela auktionen blev 71.681 kr jämfört med 72.478 år 2002. Mellan könen
fördelades snittet på 61.292 kr för ston och 83.176 kr för hingstar. Försäljningsprocenten totalt
sjönk totalt från 74% år 2002 till 70% 2003 fördelat på 67,2 % för ston och 73,3 % för hingstar.
Medianpriset för årets auktion blev 42.000 kr jämfört med 50.000 kr för år 2002. Mellan könen
blev det 40.000 kr för ston (40.000 kr för ston 2002) och 47.000 kr för hingstar (67.500 för
hingstar 2002).
Totalt såldes hästar under de fyra dagarna för 22.078.000 kr fördelat på 9.868.000 kr för ston och
12.310.000 kr för hingstar.

Arrangemangen var trivsamma!
Mycket folk innebar att helhetsintrycket var att publiken träffades och trivdes.
Samarrangemangen med Solvalla har fungerat bra och ASVT:s egna publikgrepp drog storpublik
såväl till föredraget från ATG-klinikerna om Skador och diagnostik på travhästar och lördagens
exteriörbedömningsclinic samt de populära ”after sale” pubarna.
Oroande upplevde många mindre uppfödare att prissegregtionen var mellan de stora stuterierna
och det stora flertalet små och mellanstora uppfödare.
Det totala intrycket var dock att kriterieveckan kommit för att stanna under förutsättning att
sporten och banorna på ett för travsporten konstruktivt sätt kan enas!

