Åby

Bästa uppfödare!
Varmt välkommen till Galoppauktionen 2022!
I år tar vi ett helt nytt grepp och ser fram emot en härlig auktionshelg i Göteborg. Auktionen kommer
att avhållas på Åbytravets konferensanläggning lördagen den 1 oktober på kvällen efter tävlingarna
på Göteborg Galopp. Vi utlovar middag och festiviteter både fredag och lördag kväll.
Nu är det dags att anmäla till årets auktion. På Åbytravets nya anläggning har vi tillgång till 160 permanenta boxar och
mycket goda faciliteter för att kunna visa hästarna. Best Western Hotel och travets restaurang ligger i samma byggnad.
Vi har med andra ord aldrig haft bättre förutsättningar att kunna erbjuda både säljare och köpare att göra affärer under
praktiska och festliga former!
Auktionen är i år öppen för svenskuppfödda, danskuppfödda och norskuppfödda hästar. Alla åringar måste finnas
på plats och kunna visas från fredag eftermiddag och hela lördagen. Även i år kommer vi att ha visning och parallell
budgivning via internet. Därför ska hästarna filmas och fotograferas en tid före auktionen för att spekulanterna ska
kunna titta på dem på vår hemsida och inspireras att lämna bud via internet.
Auktionen hålls i restaurangen och planeras starta lördag 18.30. Där njuter vi av en trerättersmiddag eller en
skaldjurstallrik samtidigt som vi följer våra åringar när de går under klubban. Efter auktionen avrundar vi kvällen
på något underhållande sätt.
Vi undersöker för närvarande möjligheterna att ordna förmånliga biljetter på tåg från Stockholm, Oslo och Malmö
fredag em och lördag morgon med anslutande buss till Åby, liksom buss Åby - Göteborg Galopp lördag fm.
Fullständiga auktionsvillkor bifogas detta brev. Läs dem noga – i och med att du anmäler en häst, anses du
ha accepterat dem. Du hittar även en anmälningsblankett där du fyller i uppgifter om åringen samt dina egna
kontaktuppgifter. TEXTA TYDLIGT! Blanketten kan även sändas via epost till helena@spritzmedia.se
Medlemskap i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) är obligatoriskt för alla svenska säljare och årsavgiften på 300
kr kommer att debiteras de säljare som inte redan är medlemmar. Säljare bosatta i Danmark och Norge förutsätts vara
medlemmar i hemlandets uppfödarförening.
Vänligen observera att sista anmälningsdag är fredag den 10 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.
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