
        

SÅEF-Stockholm Online Yearling Sale
hälsar tränare, hästägare och uppfödare varmt välkomna till vår 
auktion 19 september på Aronsborg Konferenshotell.

2020 års föränderliga värld har krävt att även verksamheter förnyar sig. Vi har därmed tagit
tillfället i akt att hitta nya former för vår auktion.

11 minuter från Bro Park ligger Petter Stordalens Aronsborg Konferenshotell, vars lokaler vi tror kan ge en 
optimal inramning för årets auktion. För att kunna ge ett mervärde i dessa speciella tider, är vi stolta över att 
även kunna presentera det nya upplägget där vi valt att placera auktionen dagen före Stockholm Cup. 
Detta innebär att man lättare kan kombinera dessa två så viktiga event inom den svenska galoppsporten.

Vi startar på lördagen med en lunch kl 12.00, som övergår till en liveauktion kl 13.30 i stora bankettsalen 
under Alastair Pims ledning. Film och bilder på varje åring visas under budgivningen. 

Parallellt med liveauktionen går det att lägga bud via den online-budgivning som startar
17 september och pågår till dess att auktionen avslutas. Under kvällen anordnas en gemensam middag. 

Anmälan till denna online-budgivningen görs via blankett här på vår hemsida, maila eller posta samma 
bifogade blankett till Leif Wretman (adress på blanketterna). 

På Cupsöndagen kommer vi att visa samtliga lopp från Bro Park på stor bildskärm i auktionssalen och
i restaurangen!

SÅEF står för kostnaden för genomförandet av eventen på lördagen och söndagen, men kostnader för mat 
och dryck, samt ev övernattning (erbjuds till reducerat pris), står varje deltagare för. 

Regelverket kring Coronapandemin begränsar antalet sittande i de olika lokalerna.
Vi rekommenderar därför att anmälan görs så snart som möjligt. 
Vi förbehåller oss rätten att fördela och sprida platserna på lämpligaste sätt.

Anmälan till hela eller delar av detta auktionspaket kan göras på nedan länkar! En länk för logi, en för logi 
och mat.

logi
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=67840&Chain=14025&rate=AUKTLOGI&locale=sv-SE&adult=1&ar-
rive=09.19.2020&depart=09.20.2020

logi o mat
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=67840&Chain=14025&rate=AUKLOGIMAT&locale=sv-
SE&adult=1&arrive=09.19.2020&depart=09.20.2020

Lördag 19.9
12.00  Lunch
13.30 Auktionen startar
19.00 Middag
(övernattning)

Priser inkl moms
Enkelrum   950 kr
Enkelrum, lunch, middag 1525 kr
Dubbelrum 1450 kr
Dubbelrum, lunch, middag 2 pers 2600 kr

Varmt välkomna till 2020 års auktionsevent!
 
Stockholms Åringsauktioner

-

Söndag 20.9
(frukost)
Livevisning av alla lopp på Cupdagen


