
 Viktig info ang SÅEFs Åringsauktion 2020!

Vi lever i en märklig tid som saknar facit, och med anledning av
pågående pandemi covid-19 blir tvungna att anpassa oss till de villkor 
som gäller. 

Med hänsyn till omständigheterna, har vi beslutat att avhålla årets SÅEF-auktion
utan att ha hästarna på plats vid auktionen. Detta för att undvika att många personer 
samlas på en och samma plats under flera dagar i sträck.

Auktionen kommer att gå till så, att ett begränsat antal ackrediterade spekulanter får 
tillgång till själva auktionslokalen, där auktionsförrättaren Alastair Pim står, 
och där det kommer att finnas möjlighet till mat och dryck.

OBS! Auktionen flyttas till lördagen den 19 september!

Den kommer att kunna följas i realtid via internet, där det även kommer gå att lämna 
bud. Mer info om detta följer inom kort.

Samtliga åringar kommer att filmas och fotograferas av professionell fotograf genom 
SÅEF:s försorg och bekostnad, med start kring den 25 augusti. Filmer och bilder
kommer att läggas upp på SÅEF:s hemsida och förhoppningen är att spekulanter efter 
att ha sett dessa, om inte förr, besöker de stuterier vars åringar intresserar dem, för att
ta en närmare titt, före auktionsdagen.

Närmare information om när och hur filmning av specifik åring kommer att ske, 
meddelas säljaren separat. Medan auktionen pågår, kommer film på aktuell åring att 
visas på en stor skärm. De som följer auktionen via web kommer att kunna se såväl 
auktionslokalen som budtavlan och filmerna på åringarna.

En auktion som avhålls på detta sätt medför vissa utmaningar, inte minst eftersom det 
är premiär för detta i vår bransch, men också fördelar för såväl säljare som hästar. 
Säljarna slipper kostnader för transporter, extra personal, övernattningar m m, och
hästarna behöver inte stå i gäststallar i flera dagar.

Det är vår förhoppning att vi har funnit ett bra sätt att avhålla SÅEF-auktionen trots 
försvårande omständigheter, och att årets auktion kommer att motsvara förväntningarna 
från både säljare och köpare.
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