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Varmt välkommen
till årets SÅEF-auktion på Aronsborg!

Bästa uppfödare/ägare till åring född 2020!
Nu är det dags att anmäla till årets auktion - som börjar online
torsdag 16 sept och avslutas live lördag 18 sept på
Aronsborg Conference Center i Bålsta.

Vi börjar med två nyheter! 

1) Vår uppskattade Jockeyklubbens Auktionslöpning återuppstår som Jockeyklubbens Magic Million men nu i ny form:
Den samlade prissumman blir åter 1.000.000 kr men loppet delas i två avdelningar med ett lopp på Bro (gräs) och ett på Jägersro 
(dirttrack). Loppen kommer att läggas så att det ges möjlighet att starta i båda avdelningarna.

2) SÅEF har fått en förfrågan från Norsk Jockeyklub om förutsättningarna för norska uppfödare om ett samarbete med
möjlighet att bjuda ut norskfödda hästar på vår auktion. Det rör sig om ett tjugofemtal åringar. Dessa hästar kommer inte att omfattas
av det nationella stödprogram vi har utan de följer det norska. Vi upplever att det finns en uppsida för både svensk och norsk
uppfödning i ett samarbete. Efter samråd med SFAF säger vi därför välkomna till våra norska kollegor.

Årets auktion kommer att genomföras både digitalt och fysiskt. 
Auktionen startar med budgivning över nätet torsdag 16 september kl 12 och denna budgivning pågår till auktionens slut 
på lördagen. Denna mixade auktion, med parallell budgivning över nätet och live på Aronsborg blev en succé och nu går vi vidare 
genom att ta åringarna till Aronsborg. De uppfödare som så önskar är välkomna med sina hästar till Aronsborg där de kan stallas upp 
för visning fredag-lördag. Närmare anvisningar om uppstallning och andra praktiska frågor lämnas i kommande brev.
Som garant för fart och fläkt under budgivningen står Tattersalls Alastair Pim.

Vi planerar för följande upplägg:
Samtliga säljare filmar sina åringar hemma. Säljaren ombesörjer och bekostar filmning själv. Vi kommer att bistå med tydliga
anvisningar och lista på tillgängliga fotografer.

 l Fredag em och lördag fm är det fritt fram för tränare och andra att besikta de åringar som kommit till Aronsborg. 
 

 l Efter önskemål kommer vi att starta auktionen lite senare än normalt, detta för att ge tillresande tränare från Danmark
  möjlighet att delta. 
 l Under utropet visas ingen häst fysiskt. I stället visas uppfödarnas filmer på åringarna
  alternativt film från visningsringen på Aronsborg.
 l Efter auktionen tänker vi fortsätta kvällen med en vansinnigt god middag följt av lite röj i baren
  innan vi laddar batterierna för söndagens Cuptävlingar.

Fullständiga auktionsvillkor bifogas detta brev. Du hittar även en anmälningsblankett där du kan fylla i uppgifter om åringen
samt dina egna kontaktuppgifter. Blanketten kan skickas via vanlig post eller mejl (se anmälningsblanketten).
Medlemskap i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) är obligatoriskt för alla svenska säljare och årsavgiften på 300 kr
kommer att debiteras säljare som ej är medlem. 

Jockeyklubben sponsrar även i år generöst uppfödare med 1.000 kr per anmäld svenskuppfödd åring på auktionen. 
Bidraget administreras av SÅEF. Vi riktar ett stort tack till Jockeyklubben!

OBS! Sista anmälningsdag till auktionen är fredag 10 juni.

Bästa hälsningar
SÅEFs styrelse

Petra Amoudruz Roger Asp Leif Wretman
+45 53-85 73 31 +46 70-918 32 01 +46 70-573 78 00
Frågor kring auktionen besvaras av någon av oss!


