
OBS! För att hästen ska kunna vara aktuell för auktionen måste säljaren kunna acceptera ett 
lägsta pris på högst 100 000 kr plus moms. 

Information, tips och råd inför selekteringen  
till hopphästauktionen 2018. 

  
  

• Startlistor och tider kommer att publiceras i slutet av vecka 33 på 
http://selecthorsesales.se/   

• Utlandsfödda hästar ska vara tilläggsregistrerade i SWB (enligt Jordbruksverkets 
regler) innan selekteringen. 

• Hästarna löshoppas först. Löshoppningen sker med tre hinder.  
  

• Hästarna filmas och fotograferas under löshoppningen.  De hästar som kan vara 
aktuella för auktionen fotograferas även efter löshoppningen. Då tas en exteriörbild 
och en huvudbild. 

  

• Besked om hästen tas ut till auktionen kommer ni att få senast den 27 augusti Inga 
besked på plats. 

• SSHS-personal sköter piskföring.  Det är bra om ni har minst en medhjälpare med. 

• Vi vill att hästen kommer till selekteringen i uppvisningsskick.  
Det vill säga den ska vara fin i pälsen, helklippt (om pälsen är lång och ful), ansade 
öron och ben (hovskägg), flätad man samt snyggt träns med Aachen-nosgrimma. 

  

• Hästen ska ha frambensskydd (gärna mörka) - inga bakbensskydd   
  

• Bra att tänka på: Ha med en handduk att torka av hästen med före eventuell 
fotografering. En exteriörbild och en huvudbild kommer att tas.  

  

• Hästen skall vara skodd runt om.  
  

• Fodra gärna lite extra så att hästarna är lite pigga, de får dock inte vara för 
tjocka.  Lösgaloppera dem så de har kondition tillräckligt att visa sig på bästa sätt.  

  

• Viktigt! De hästar som tas ut till auktionen ska så fort som möjligt efter selekteringen 
veterinärbesiktigas (klinikbesiktning) och röntgas (om det inte är gjort). 
Hästarna ska vara exportröntgade (hingstar även hingströntgen) tidigast 6 månader 
före auktionen. Se hemsidan för vilka bilder som ska tas. 
Boka därför tid för veterinärbesiktning och eventuell röntgen redan nu.  
Detta är mycket viktigt eftersom årets auktionskollektion ska vara klar för 
marknadsföring via katalog och filmer i god tid innan auktionen.  

  

• Om er häst är röntgad skicka gärna bilderna till Charlie Lindberg för påsyn redan nu, 
charlie.lindberg@agria.se.  

  

• Enklare servering kommer att finnas! 
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