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Elit- och Kriterieauktionen flyttar till Wenngarn 
 

I fjol inledde Trottex ett samarbete med Wenngarn i och med arrangemanget av Wenngarn 
Yearling Sales. Under 2017 utökas detta samarbete och under året flyttar både Elit- och 
Kriterieauktionen till Wenngarn.  
 
Under 2017 arrangeras tre ettåringsauktioner på Wenngarn Slott i Sigtuna utanför Stockholm. Först ut är 
Elitauktionen den 26 maj följt av Wenngarn Yearling Sales, som i år kommer att köra två dagar 14 och 15 
augusti, där den första dagen blir superselekterad. Sist ut blir Kriterieauktionen 28-29 september. Trottex står 
som arrangör för Elit- och Kriterieauktionen medan Wenngarn Yearling Sales (WYS) arrangeras av Wenngarn 
Yearling Sales AB i samarbete med Trottex. Detta innebär bland annat att alla svenskfödda ettåringar som 
bjuds ut i auktionskatalogen till WYS 2017 kommer att vara startberättigade i auktionsloppen. 
 
-Jag hoppas och tror att vi tillsammans kan fortsätta utveckla auktionerna i den fantastiska miljön ute på 
Wenngarn, säger Sara Blomhage, Generalsekreterare ASVT. 
 
Ambitionen är att framöver ytterligare fortsätta utöka samarbetet. Redan från i år skall anmälningar till alla tre 
ovanstående auktioner skickas till Trottex. Sista anmälningsdag till Elitauktionen och WYS dag 1 är 1 mars. 
Sista anmälningsdag till WYS dag 2 samt Kriterieauktionen är 8 maj. Auktionsvillkoren har justerats på flera 
punkter inför året och vi uppmanar därför alla som har tänkt anmäla till auktionerna att läsa igenom villkoren 
ordentligt. Anmälningsblanketter och auktionsvillkor finns inom kort på asvt.se. 
 
- Wenngarn är en magisk plats i en historisk miljö med vackra anor från över 1000 år tillbaka. Efter förra årets 
lyckade auktion och hästfest känns det otroligt kul för mig att alla svenska auktioner kommer vara här 2017. 
Det gör också att vi kan göra en del förbättringar för att skapa bättre förutsättningar för både hästar, publik, 
köpare och säljare. Vårt mål är att alla auktioner ska vara en hästfest och den självklara mötesplatsen. Jag 
hoppas och tror att detta är ytterligare ett steg i rätt riktning för svensk travsport. Säger Emmelie Arneng, 
Verksamhetsansvarig för Wenngarn Yearling Sales AB. 
 
 
Auktionsvillkor avgifter  Elitauktion WYS 14/8 WYS 15/8 Kriterieauktion 
 
Anmälningsavgifter 10 000kr 25 000kr 7 000kr 5 000kr 
Insatser auktionslopp säljare bet 2 000kr Ingår säljare & köpare 1 000kr var säljare & köpare 1 000kr var 
Provisioner säljare - - 5 % upp till 100 000kr, 3 % 5 % upp till 100 000kr, 3 %   
   på belopp däröver. på belopp däröver. 
Återropsprovision 10 % på del av belopp 10 procent på hela  5 % på belopp upp  5 % på belopp upp till 300 000kr,  
 > 300 000kr beloppet om > 300 000kr till 300 000kr,  10 % på den del av beloppet  
   10 % på den del av beloppet > 300 000kr  
   > 300 000kr 
Inropscourtage köpare 5 % Adm.avg. 650kr Adm.avg. 650kr 5 % 
Lägsta utropspris 50 000kr 50 000kr 25 000kr 25 000kr 
 
 

För mer information om Trottex auktioner: Sara Blomhage, 070-748 03 93, sara.b@asvt.se 
För mer information specifikt kring Wenngarn Yearling Sales: Emmelie Arneng, 070 - 766 67 74, 
emmelie@wenngarn.se 


