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Fina hästar och många tränarköp men upp och ner i priserna 
 
Kriterieauktionens andra dag fortsatte i samma anda som dagen innan. God köplust men med högst 
varierande priser. En hel del höga bud men det kändes dock som om många hästar såldes alldeles för billigt. 
Medelpriset blev 76 046 kr vilket är att jämföra med torsdagens medelpris på 76 270 kr. Förra årets andra 
auktionsdag (torsdag) var medelpriset 67 237 kr och på tredje auktionsdagen (fredag) var medelpriset 62 890 
kr. 
 
Lotto, V75 eller både och? 
För Olle Goop är det ingen tvekan om att lotto är det som ska ge vinst framöver. Han ropade nämligen in 
Menhammaruppfödda hingsten Lotto e. Fast Photo och Sugarcane Hanover-dottern Dreams Come True för  
400 000 kr. Staro International fick som brukligt flera höga bud på sina hästar varav stoet Staro Buttercup 
e. Varenne och duktiga tävlingsmärren Isadora Laukko (812 537 kr) var den högst betalda. Här var 
travtränare Magnus Jakobsson den som var ihärdigast med att hålla handen uppe och fick stoet för 400 000 
kr. Staro Bamboo e. Juliano Star och  stjärnstoet Pay Love (1,6 milj. kr) var en annan Starouppfödning som 
tilldrog sig stort intresse och hingsten köptes av travtränare Jim Frick för 310 000 kr.  Även Stall Palema 
hade, liksom  på torsdagens auktion, flera hästar med höga bud. Dyraste Palema-uppfödningen på dagens 
auktion blev Börje Palema , en son till Coktail Jet och Rosalinde Palema (580 000 kr) som gick bort för 320 
000 kr till travtränare Lars-Ove Lunneryd. 
 
Dagens föredrag 
LRF-konsult tillsammans med STC, Tränarföreningen och Skatteverket höll ett intressant seminarium 
gällande skatter och momsregler mm vid tävling med hästar i utlandet.  
 
Fredagen i siffror 
Totalt var 168 hästar utbjudna i katalogen varav 11 strukits redan innan auktionen.  
Hela 130 hästar såldes och 27 ropades åter. Försäljningsprocenten totalt för de sålda hästarna blev 83 
procent. Försäljningsprocenten för hingstarna var 90 procent och för ston var motsvarande siffra 76 procent.  
Medelpriset totalt för de sålda hästarna blev 76 046 kr. Medelpriset för de 65 sålda hingstarna blev 84 138 kr 
och för de 65 sålda stona 67 954 kr.  
Medianpriset blev 55 000 kr vilket var 5 000 kr högre än första auktionsdagen. Medianpriset för hingstarna 
blev 55 000 kr och för stona 47 000 kr. 
Totalt uppgick försäljningssumman till 9,886 miljoner kr. 
 
En auktionsdag kvar 
På lördag säljs 142 hästar med auktionsstart kl. 19.00. Visning i boxarna från kl. 10.00. 
 
På lördag börjar dagens föredrag kl. 14.00. Då kommer vi att få höra Jörgen Hölmark berätta mer om 
stallinredningssystemet Active Stable. Se även monter på mässområdet! 
Plats för föredraget är Ballroom som ligger i anslutning till auktionslokalen.  
 
På Solvalla körs V75-tävlingar med första start kl. 13.10. Tävlingarna TV-sänds också i auktionshallen kl. 
17.30.  
Boka plats via hotellet på Gratisbussar som går från Scandic Hotell Infra City till Solvalla (huvudentrén) kl. 
11.30 och tillbaka till auktionsområdet kl. 17.45. 
 
Varmt välkomna till auktionsdagarna 29 sep – 1 okt 2005! 
ASVT:s Trottex AB 

 


