Kriterieauktionen torsdagen den 2 oktober 2003 – Auktionens andra dag.

Torsdagen blev en bra auktionsdag Bättre resultat auktionens andra dag!
I år var det ”nypremiär” för torsdagen som auktionsdag. Tack vare att Åby, Bergsåker
och Örebro ställde upp för svensk travsport kunde vi genomföra en auktionsdag med
endast en bana som körde tävlingar mot auktionen. Därmed kunde tränare och
hästköpare koncentrera sig på att köpa häst även denna dag. Glädjande nog köpte också
många tränare från dessa banor flera hästar som i framtiden kan komma till glädje för
såväl banorna som deras publik. Även försäljningspriserna steg tack vare detta och vi
kunde glädjas åt en liten men ändock klart positiv trend på plus 2722 kr mot onsdagen.
Inga jämförelser finns att tillgå!
Eftersom vi inte på lång tid haft auktion på torsdagen finns inga relevanta jämförelsesiffror att
tillgå. Däremot kan vi glädjas åt att onsdagens lite dystra resultat vände uppåt. Totalt såldes 67 av
de 107 i katalogen utbjudna hästarna. Totalt var 13 hästar strukna och därmed bjöds 94 ut till
försäljning varav 16 återropades. Försäljningsprocenten uppgick totalt till 71% fördelat på 71 %
på stona och 72 % på hingstarna. Totalt såldes hästar för 4.780.000 kr.
Medelpriset uppgick till 71.343 kr totalt fördelat på 66.882 kr för ston och 75.939 kr för hingstar.
Medianen uppgick totalt till 50.000 kr, vilket var 8000 kr bättre än premiärdagen, fördelat på
47.500 kr för de 34 sålda stona och 50.000 kr för de 34 sålda hingstarna.
Arton hästar för 100.000 kronor eller mer!
Antalet hästar som såldes för 100.000 kr eller mer uppgick till 18 stycken på torsdagen och 4 av
dessa gick för priser över 200.000 kr. Dyraste hästen köpte Reima Kuisla Stable Oy i Finland för
350.000 kr och det var en hingst efter mycket efterfrågade Coktail Jet med treårsstjärnan Ain´t
That Love som moder. Övriga tre hästar som såldes för över 200.000 kr köptes av Stefan
Hultman och två av dessa var också Coktail Jet-avkommor.
Populärt seminarium om nya metoder att hitta skador på hästar
Dagens seminarium drog ca 120 intresserade åhörare som fick sig mycket spännande lärdom till
livs. Såväl Veterinär Henrik Nybergs föredrag om Magnet Resonans Tomografi som Nino
Gerbinos föredrag om gaffelband engagerade åhörarna.
På lördag klockan 10 fortsätter vi med exteriörbedömningsclinicen om exteriörbedömning som
redan nu väckt stort intresse och som sannolikt kommer att dra stor publik.
På fredag väntar en ny fullspäckad auktionsdag med 190 utbjudna hästar och ”After sale” med
tyrolertema på kvällen.

Trottex hälsar alla hjärtligt välkomna!

