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Slutet  gott trots ojämn prisbild   
Högre snitt men köparnas marknad 
 
Något glest på läktarna men ändå gott om tränare på plats under Kriterieauktionens första av 
sammanlagt tre dagar. Auktionen inledde trevande men återhämtade sig starkt under senare 
delen. Som vanligt på Kriterieauktionen var priserna synnerligen varierande med höga berg 
och djupa dalar. Här fanns möjlighet till riktiga fynd, bland annat ett sto efter Credit Winner 
för 45 000 kronor. Medelpriset blev 84 147 kr vilket är ett rejält kliv uppåt jämfört med första 
auktionsdagen i fjol då det var 76 270 kr. 
 
Prince äntrade scenen 
Världsstjärnan och mångmiljonärskan Queen L hade sin bildsköne son Prince L som nummer 
153 i auktionskatalogen. Hingsten efter Varenne tilldrog sig stort intresse under visningen och 
när budgivningen startade blev det också uppenbart att han gjort ett bra intryck. Klubban slog 
vid 700 000 kronor och längsta strået drog Firma Kurt Wijkström från Reymyre.  
Liksom på övriga auktioner i värden var det stort intresse för avkommor efter Credit Winner. 
Den näst dyraste hästen på torsdagens auktion var fallen efter hingsten som börjat så bra med 
sina avkommor i USA. Menhammar Stuteri bjöd ut läckre hingsten Mon Chat undan Dearest 
Darling ur det mycket starka mödernet som går tillbaka på Elitstoet Viva La Difference. Sista 
ordet i den budgivningen fick Lutfi Kolgjini som betalade 500 000 kronor för hästen. 
Fuxige Coktail Jet-sonen Coktail Star undan duktiga tävlingsstoet Starlet (3 069 500 kr) blev 
Robert Berghs för 450 000 kronor. 
För 420 000 kronor blev hästägare hos Roger Walmann lyckliga ägare till glänsaren Västerbo 
Maestro, även han efter Credit Winner, samt Spotlite Lobell-dottern Västerbo Mi Amiga 
vilken rivstartat i aveln med Västerbo Montoya (706 300 kr) och Västerbo Miguel (1 325 000 
kr). 
 
Debatt om tvååringstävlande  
Tidig eftermiddag började en 45 minuter lång paneldebatt om den nya satsningen på 
tvååringstävlandet nästa år. STC:s sportchef Bo Hjertsson inledde med att berätta att hela 133 
lopp skrivs ut och 16 miljoner kr kommer att delas ut till våra yngsta tävlande 2007. En 
markant ökning jämfört med i år och satsningen fortsätter successivt fram till år 2010 då fyra 
procent av prispengarna viks för tvååringarna. Moderator Håkan ”Lillis” Olsson höll sedan i 
taktpinnen under utfrågningen av panelen bestående av Lutfi Kolgjini, Per Lennartsson och 
Stig H Johansson som delade med sig av sina erfarenheter av att träna för tvåårsstart.  
 
Torsdagen i siffror 
Totalt var 168 hästar utbjudna i katalogen varav 12 strukits redan innan auktionen. Hela 116 
hästar såldes och 40 ropades åter. Försäljningsprocenten för de sålda hästarna blev 74 procent 
vilket är 4 procentenheter lägre jämfört med Kriterieauktionens första dag i fjol.  
Medelpriset totalt blev 84 147 kr. Medelpriset för de 55 sålda hingstarna blev 101 964 kr och 
för de 61 sålda stona 68 082 kr. Försäljningsprocenten för hingstar blev 82 och för ston 69.  

 



Detta visar återigen att intresset för att äga ston är betydligt mindre än för att äga hingstar. Nu 
behövs krafttag från sportens ledning när propositioner skrivs och prispengar ska fördelas så 
att orättvisan mellan könen jämnas ut. 
Medianpriset blev 50 000 kr vilket är 5 000 kr högre än vid fjolårets första auktionsdag. 
Medianpriset för hingstarna blev 60 000 kr och för stona 55 000 kr. 
Totalt uppgick försäljningssumman till 9, 761 miljoner kr. 
 
Två dagar kvar…… 
….med massor av intressanta hästar! På fredag säljs 168 hästar  -  Auktionsstart kl. 17.00, 
på lördag säljs 140 hästar  -  Auktionsstart kl. 19.00. Visning i boxarna från kl.10.00 alla 
dagar. 
 
På fredag kl. 14.00 hålls ett intressant föredrag av Per Johnsson som demonstrerar sin 
websida Blodbanken.nu. Plats för föredraget är Ballroom som ligger i anslutning till 
auktionslokalen.  
 
På Solvalla körs Lunchtävlingar med första start kl. 12.20. Tävlingarna TV-sänds också i 
auktionshallen kl 13.00. Gratisbuss avgår från Scandic Infra City till Solvalla kl. 11.30. Från 
Solvalla (huvudentrén) tillbaka till auktionsområdet avgår bussen kl. 14.15. 
 
 
Varmt välkomna till Kriterieauktionen 28 – 30 september 2006! 
 
ASVT:s Trottex AB 


