
Varmt välkommen till årets SÅEF-auktion på Bro Park!

Åringar som går genom ringen, även återrop, på SÅEF-auktionen är kvalificerade att anmälas 
till Jockeyklubben Magic Million, Auktionslöpningen med en miljon kronor i prissumma!

Bästa uppfödare/ägare till åring/ar 2019!
Nu är det dags att anmäla till årets auktion, som för första gången kommer att avhållas på Bro Park, 
lördagen den 28 september. I år har vi valt att hålla auktionen vid en tidpunkt när inga tävlingar eller 
andra arrangemang tar fokus från auktionen och visningen av åringarna.
   För de säljare som har lång väg att transportera sina hästar erbjuder vi transportbidrag för att 
hjälpa till med resekostnaderna. Enkel väg > 25 mil 400 kr per häst, > 50 mil 2.000 kr per häst, 
transport från Gotland 1.200 kr per häst. Fullständiga auktionsvillkor finner du på baksidan av detta 
brev. Även åringar uppfödda utanför Sverige kan delta i auktionen, men de är inte startberät-
tigade i Auktionslöpningen. Bifogat hittar du även en anmälningsblankett där du kan fylla i/kontrol-
lera uppgifter om åringen samt dina egna kontaktuppgifter. 
   Medlemskap i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) är obligatoriskt för alla säljare och årsav-
giften på 300 kr kommer att debiteras de säljare som inte redan är medlemmar. Den som har erlagt 
medlemsavgiften senast 2019-04-30 kan också tillgodoräkna sig anmälningsbidraget från SFAF, som 
under de senaste åren har varit 1.000 kr per svenskuppfödd anmäld åring.
   Vi har emottagit starka önskemål från köparna om att få mer tid på sig för att titta på åringarna 
inför auktionen, och vi har skrivit in i villkoren att samtliga åringar ska finnas på plats för 
visning senast fredag morgon kl 10.00. Det går bra att komma redan torsdag kväll så att 
hästarna hinner vänja sig vid auktionsplatsen.
Spritz Media producerar katalogen till åringsauktionen. Kontaktpersoner för det som rör 
katalogsidorna är Helena Mansén och Nadja Bellander. Adress för att skicka eller mejla 
anmälningar finns på blanketten. Du kan även fylla i en blankett på vår hemsida www.saef.se 
- och missa inte att skicka in en bild på din åring!

Vänligen observera att sista anmälningsdag är onsdag den 5 juni. 
För övriga frågor kring auktionen, såsom uppstallning och kringaktiviteter, 
vänligen kontakta någon av oss enligt uppgifter nedan.

Stockholm/Bro i april/maj 2019
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