Byd online på Scandinavian Open Yearling Sale: Sådan registrerer du dig
Fredag den 23. september afholdes 2022-udgaven af Scandinavian Open Yearling Sale på York
Stutteri, og for første gang bliver det muligt at byde online på hver enkelt lot i ringen. Se
hvordan du hurtigt bliver registreret og læs mere om hvordan du byder i denne artikel.
For at kunne byde på Scandinavian Open Yearling Sale via din computer, tablet eller mobiltelefon,
skal du først og fremmest oprette en gratis konto hos ASVT Trottex, som forestår onlineauktionen.
Det gøres ganske enkelt ved at følge vejledningen herunder.
Som svensk kunde kan du læse den svenske vejledning hér:
https://yearlingsale.dk/wp-content/uploads/2022/09/Skapa-konto-pa-ASVT-Trottex-002.pdf

Som dansk kunde:
1. Gå ind på hjemmesiden https://auktion.asvt.se/foreign-register
2. Nu ser du skærmbilledet ”Create account”
a. Udfyld felterne med dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer
b. Angiv om du registrerer dig som en virksomhed eller privatkunde
i. Registrerer du dig som virksomhed, bedes du også indsætte dit CVRnummer.
c. Vælg den adgangskode, som du senere vil bruge til at logge ind på auktionssiden
med.
d. Klik til sidst på ”Upload identification” og indsæt et billede af dit kørekort eller
foto-siden i dit pas.
e. Husk at sætte hak i boksen ”I agree that ASVT may save my details….”
f. Klik til sidst på Create account
3. Din konto bliver nu sendt til godkendelse hos ASVT Trottex AB, og det kan tage en smule
tid. Det er derfor vigtigt, at du opretter din gratis konto i god tid – gerne senest nogle døgn
inden Scandinavian Open Yearling Sale.
4. Når din konto er blevet godkendt, modtager du en mail med bekræftelse på den adresse
du har opgivet under oprettelsen.
5. Efter modtagelsen af mailen kan du logge ind på https://auktion.asvt.se/ med hjælp af din
mailadresse og adgangskode.

Sådan byder du på hestene:
1. Din konto er oprettet, og nu vil du gerne byde.
2. Klik ind på den dedikerede Scandinavian Open Yearling Sale-side, som ligger hér:
https://auktion.asvt.se/purchase
3. Tryk på den hest du er interesseret i at byde på.
4. Nu lander du på budgivningssiden og du bør lige sikre dig, at du ser på det lotnummer du
gerne vil byde på.
5. Tryk herefter på knappen ”Lägg bud”
6. Nu findes der to alternativer:
a. Det første alternativ er at lægge et normalt bud på hesten.
i. Det gøres ved at klikke op på det beløb man gerne vil byde og derefter at
trykke ”Lägg bud”. Derefter placeres buddet direkte som du har ønsket.
b. Det andet er alternativ et at fastsætte et ”maxbud”.
i. Dette indebærer, at hvis du angiver 100.000 kr. som dit maxbeløb, vil
systemet automatisk blive ved med at byde på dine vegne op til din ønskede
beløbsgrænse. Har du buddet på 20.000 kroner og en anden byder 25.000,
så vil systemet automatisk byde 26.000 for dig – hele vejen op til 100.000.
ii. Hvis du bliver overbudt på din beløbsgrænse, kan du vælge at fortsætte din
budgivning manuelt.
7. Dit navn vises ikke når du byder på hestene. Det er kun dig der kan se, at du har buddet.
8. Når budgivningen er afsluttet vises køberens navn inde på hestens side. Dit navn vil altså
stå som køber, såfremt du har vundet budgivningen.
Afslutning af budgivningen
9. Budgivningen afsluttes med ”dynamisk afslutningstid”. Det betyder, at hvis man lægger sit
bud når der er mindre end et minut tilbage af budgivningen, vil der automatisk blive tillagt
et ekstra minut. Dermed har alle budgivere et minut til at bestemme sig efter det senest
placerede bud.
a. I og med at Scandinavian Open Yearling Sale afholdes som en fysisk auktion med en
fysisk auktionarius, betyder det, at auktionarius vil afvente sit hammerslag i 60
sekunder fra det senest afgivne bud.

Budgivning og Live Stream
Det er vigtigt at påpege, at online-budgivningen og auktionens Live Stream foregår på to
forskellige portaler. Der er således ikke mulighed for at se hestene live i ringen samme sted som
du byder.

Hav derfor to browser-vinduer åbne samtidig, hvor det ene følger budgivningen hos Trottex og det
andet viser Live Stream på https://yearlingsale.dk/live/
På YearlingSale.dk finder du i øvrigt både fotos, videoer og opdaterede katalogsider på
størstedelen af de fremstillede åringer.
På gensyn til Scandinavian Open Yearling Sale – fredag den 23. september på York Stutteri.
Første hest går gennem auktionsringen kl. 13:00.

