
Varmt välkommen till årets SÅEF-auktion på Bro Park! 

Åringar som går genom ringen på SÅEF-auktionen är kvalificerade att anmälas till 

Jockeyklubben Auktionslöpning med 800.000 kronor i prissumma!  

 

Bästa uppfödare/ägare till åring/ar 2020!  

Nu är det dags att anmäla till årets auktion, som kommer att avhållas på Bro Park fredagen den 18 

september under förutsättning att myndigheternas restriktioner inte lägger hinder i vägen. 

Årets auktion är speciell - vi vet i skrivande stund inte på vad sätt Coronaviruset kan 

komma att påverka auktionen. För att underlätta för intresserade tränare uppmanar vi 

därför alla uppfödare att lägga ner extra möda på att fotografera, helst filma, åringarna 

och publicera dem i god tid på vår hemsida. Vår erfarenhet genom åren är att bra foton 

och filmer betalat sig väl. I år är det förmodligen viktigare än någonsin! 

Fullständiga auktionsvillkor bifogas detta brev. Eftersom vi vet att det utländska intresset för svensk 

galoppsport har ökat markant den senaste tiden, har vi skrivit villkoren på engelska för att underlätta 

för utländska kunder. Du hittar även en anmälningsblankett där du kan fylla i uppgifter om åringen 

samt dina egna kontaktuppgifter. Anmälan kan även göras via mejl till helena@spritzmedia.se  

Medlemskap i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) är obligatoriskt för alla säljare och årsavgiften 

på 300 kr kommer att debiteras de säljare som inte redan är medlemmar. 

Jockeyklubben har generöst meddelat att man kommer att sponsra uppfödarna avseende 

anmälningsavgiften med 1.000 kr per åring som säljs vid SÅEF-auktionen. Bidraget administreras av 

SÅEF och kommer att dras av direkt på fakturan till säljarna. Vi riktar ett stort tack till Jockeyklubben! 

För uppfödare med lång resväg erbjuder vi sedvanligt transportbidrag, se Conditions of Sale. 

För att ge köpare mer tid på sig för att titta på åringarna inför auktionen ska samtliga åringar finnas 

på plats för visning senast torsdag kl 16.00.  

Vänligen observera att sista anmälningsdag är fredag 5 juni.  

Katalogen produceras av Spritz Media. Frågor kring katalogen besvaras av Helena Mansén 

(helena@spritzmedia.se) och Nadja Bellander (nadja.bellander@telia.com ). 

För övriga frågor kring auktionen, såsom uppstallning och kringaktiviteter, vänligen kontakta någon 

av oss nedanstående. 

 

Stockholm/Bro i april 2020 

STOCKHOLMS ÅRINGSAUKTIONER EKONOMISK FÖRENING (SÅEF)  

Leif Wretman      Roger Asp   Petra Amoudruz 

 070-573 78 00    070-918 32 01   +45 53 85 73 31 

 lawretman@gmail.com    roger.a.asp@gmail.com  petra.amoudruz@gmail.com  
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