
       
 

Planera in selekteringen (uttagningen) till elitfölsauktionen 2018 
 

SWB:s 10-årsjubilerande Elitfölsauktion 2017 blev en mycket lyckad historia. Föl för totalt 4 520 
000 kr gick under klubban och snittpriset landade på närmare 130 000 kr, vilket är rekord i 
sammanhanget. 
Det dyraste dressyrföl blev Revolution-sonen Radius som ropades in av Helgstrand Dressage för 
300 000 kr. På hoppsidan var det Main River e.Cornet Obolensky fick det högsta budet och såldes 
för 260 000 kr till Tullstorp Dressage Stable. Intresset för fölen var stort även från andra länder än 
Sverige och fölköpare noterades även från bland annat USA, Tyskland, Irland och Danmark. 

 
Så ta chansen att sälja era fina föl genom att vara med på årets selektering på Råbäcks 
Egendom i Hällekis den 14 augusti. 
 
I augusti ger sig SWB:s selektionsteam Anderas Jönsson och Johan Ifverson återigen ut på vägarna 
för att välja ut en högintressant palett av toppstammade hopp- och gångartsföl som sedan 
kommer att gå under klubban på auktionen i oktober. Med sig har de fotograf och filmteam och 
så snart fölkollektionen är klar så kommer fölen att marknadsföras med bilder och filmer i en rad 
olika kanaler, både i Sverige och internationellt.  
Anmälan görs via SWB:s hemsida, gå in på ”evenemang” vidare till ”Elitfölsauktion” välj vilken 
plats ni vill visa på och anmäl via TDB. 

 
Elitfölsauktionen arrangeras på kvällen fredagen den 5 oktober. Samtliga föl förvisas tidigare 
under dagen.  Årets Elitfölsauktion kommer att öppnas med att 1–2 toppstammade embryon går 
under klubban. Embryotransfer börjar ta fart på allvar bland SWB-uppfödarna och vi vet att ett 
antal mycket intressanta embryon redan är tillverkade under säsongen. Runt om i landet finns 
även ett stort antal högintressanta embryon med spännande kombinationer av blodslinjer som 
bärs fram av sin egen mamma.  Andreas Jönsson i SWB:s selektionsteam har följt utvecklingen av 
embryoauktioner i Europa på nära håll och är helt övertygad om att marknaden är redo. 
 
 
 
 


