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Innehåll: 

V75-1 är SMÅspelarnas nya STORA fördel 

Gröna Norska vinnare har hittat rätt nu 

V75-ligan 
 

Hej, 

 

Nu är vi i skarven mellan 11:e och 12:e månaden för 2019. På travspråk kan vi säga att det är 

upploppsdags! Om ett par veckor kommer Winter Burst och sen öppnar vi upp ett nytt ark 

inför 2020. I det här månadsbrevet kommer vi att gå på djupet med något som såväl 

storspelare som småspelare har nytta av men som framför allt kan ses som småspelarnas stora 

fördel. 

 

  V75-1 är SMÅspelarnas nya STORA fördel  
En aspekt jag inte skriver om så ofta är den psykologiska aspekten av travspelande. Visst 

kommer jag in på den i olika sammanhang i böckerna men eftersom alla ATG:s seriösa 

spelformer bygger på att spelarna spelar mot varandra, och då jag läst många 

psykologiböcker genom åren, är det lite udda att jag så sällan kommer in på det här området.  

ATGTillsammans har blivit ett väldigt populärt sätt att spela och redan från när jag gick med i 

VinnaTillsammans-gänget blev jag nyfiken på hur mycket större fördel det numera är 

gentemot tidigare med att spika i V75-1. Sett ur ett psykologiskt perspektiv var frågan som 

behövde ställas:  

Är det svårare för spelläggarna att spika i V75-1 när de spelar för andras pengar än om de 

lämnar in egna system - då en missad spik i 1:a gör att de som köpt in sig är borta direkt? 

I alla de senare böckerna har jag haft med Spika i V75-1? och den kategorin bevisar år efter år 

att det är stort plus att spika i V75-1 men frågan är vad som hänt efter att ATGTillsammans 

slog igenom. Blev det en ännu större fördel? Är spelläggarna än mer försiktiga med att spika i 

första avdelningen – även när till exempel hästar som Campo Bahia har en straffspark som i 

lördags? 

För att kolla närmare på det här har jag valt att använda systemen som används på 

VinnaTillsammans som underlag. Gänget på VinnaTillsammans är landets mest 

framgångsrika ATGTillsammans-lag med spelläggare som Daniel Berglund, Sören Englund 

och där senaste nyförvärv är nyblivne världsmästaren i V75 Ludwig Wickman. 

Sedan en tid bakåt har jag registrerat spikarna från sidans alla spelläggare och jag har nu åtta 

omgångars underlag. Det är ett litet underlag och jag kommer fortsätta med detta en tid framåt 

tills att underlaget är så stort och stabilt att det ger en rättvis bild. Så här långt finns i 
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underlaget alla omgångar från och med Romme 19/10 till Jägersros omgång i lördags (26/11). 

Jag fokuserar bara på spikarna och under de åtta omgångarna har det totalt varit 796 

spikar i systemen hos VinnaTillsammans. De har per avdelning varit fördelade så här: 

V75-1  105     V75-2  117     V75-3  151     V75-4    85     V75-5    88     V75-6  129      V75-7 121 

Spontant kanske det kan verka som att det inte är något speciellt med V75-1 då det är färre 

spikar både i V75-4 och V75-5 men kom ihåg det jag anser vara viktigaste faktorn för en spik. 

Mentalt är mitt viktigaste spikredskap att man hellre vill strecka spiken än alla andra hästar i 

loppet. Det jag kallar för vågskålsprincipen. Just i V75-1 lägger ATG gärna hästar med bra 

vinstchans och istället öppna lopp i V75-4 och V75-5. Nedan ser vi hur mycket streckad de 

åtta favoriterna varit i de här tre avdelningarna under de åtta veckorna. Vi tar även med V75-3 

då det just den här perioden varit flera stora favoriter i just den avdelningen: 

 Ro19/10 J 26/10 S 27/10 S   2/11 E  9/11 E  10/11 Bj16/11 J  26/11 Snitt 

V75-1      49      33      56      42      39      21      34      60   43 

V75-3      71      72      30      47      33      28      42      21   42 

V75-4      51      23      27      27      37      58      21      35   35 

V75-5      19      17      50      29      19      53      29      40   32 

De åtta favoriterna i V75-1 de här åtta omgångarna har i tur och ordning varit: Macelleria – 

Vincent Ås – Inti Boko – Ural – Burning Man – Cactus – Dizzy River – Campo Bahia.  

Hästarna med fet kursiv stil vann deras lopp men vi ska fastna för mycket i vilken specifik 

häst som vann eller inte. Det är mer intressant att bara inse att spelläggarna (precis som alla 

enskilda spelare) har problem med att spika i V75-1 men också att det blir extra svårt när man 

spelar för andras pengar och då gärna säkrar upp lite extra. Då VinnaTillsammans har många 

av landets bästa spelläggare är det troligt att den här effekten skulle vara ännu större ifall vi 

tittade på ett annat lag eller skulle göra det för samtliga spelläggare.  

Jag kan här också använda mig själv som bra/dåligt exempel. Jag kom rätt med spikar på både 

Macelleria och Inti Boko. Sen brände jag med ett av två system för Ural. Brände igen med 

Burning Man. Kom sedan fel efter två missar i V75-1 då jag fegade ur och inte spikade 

Cactus som vann. Fel veckan efter igen då jag spikade Dizzy River. 

När en tänkt eller möjlig spik vinner och man inte spikat har man försvagat systemet! 

Därför gäller det att varsamt plocka ut de möjliga spikarna enligt vågskålsprincipen så att man 

kan få rätt minst varannan gång. Cactus är ett klockrent exempel på att det inte är Insats% 

som styr 50 %´s tänket. 1640volt vinns ofta från startvolten och till 21 % hade hästen varit en 

perfekt spik. Och Cactus var (efter två spikplumpar i protokollen veckorna innan) den enda 

under den här perioden som jag inte spikat i V75-1 av de möjliga spikbuden. 

Dizzy River blev lika fel åt andra hållet. Ni som läser månadsbreven eller följer inläggen på 

Facebook vet att jag tidigare lovat mig själv att undvika att spika Johan Untersteiner innan 

han får ordning på sina favoriter på V75. Ändå vägde den veckan spika i V75-1 högre än 

undvik spika Johan U. (fotnot: Johan Untersteiner har under 2018/2019 bara vunnit med 6 av 

32 favoriter vilket är låga 19 %)  Så det går att komma fel genom att spika hästar i första 

avdelningen som man inte borde spika (Dizzy River) eller genom att undvika att se varje lopp 

som ett enskilt lopp och lägga spiken i rätt avdelning (Cactus).  

Låt oss nu se hur alla spikarna fördelats över de åtta omgångarna: 
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  V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7 Totalt 
Antal spikar    105    117    151      85      88    129    121    796 

Spiken vann      61      28    101      19      27      60      13   

Spiken förlorade      44      89      50      66      61      69    108 

Procent antal      13      15      19      11      11      16      15  

Procent vinst      58      24      67      22      31      47      11  

Sn. Insats%/spik      53      23      63      28      43      27      19 

Spikdiff      +5      +1      +4      - 5     -13    +19      - 8 

Vad säger då mest intressant med siffrorna ovan? Jo, gällande V75-1 säger tabellen följande: 

➢ Skulle spelläggarna spika lika ofta i varje avdelning skulle Procent antal vara 14... 

➢ …när då V75-1 får 13 visar det att spelläggarna lägger färre spikar i V75-1… 

➢ …trots att det är vida känt att ATG vill lägga favoriter med bra chans i V75-1. 

➢ De spikar färre än genomsnittet fastän V75-1 har näst högst Insats% med 53. 

➢ V75-1 är också den avdelning med näst högst procentuell vinst per spik med 58. 

V75-3 kan i tabellen tyckas vara bästa avdelningen att spika i - men det stämmer inte. Under 

de åtta veckorna har vi haft tre storfavoriter som varit streckade på över 70 % (alla har 

vunnit). Två av hittas i V75-3: Milligan´s School (191019) och Giant Shadow (191026). Den 

tredje är Zarenne Fas (191116). Det räcker med att en storfavorit bränner och de här siffrorna 

kommer försämras. Samtidigt är det intressant att Campo Bahia inte blev streckad på mer än 

60 % för ingen av de här tre 70 %+ hästarna hade bättre vinstchans än Campo Bahia.  

Milligan´s School vann knappt med huvud mot Elian Web efter att ha kontrat. 

Giant Shadow vann med en och en halv längd via spets efter dämpat tempot. 

Zarenne Fas vann med en dryg längd men tvingades gå sista varvet i 3:e spår. 

Campo Bahia vann med fem längder! 

Bara för att vara tydlig. Jag säger inte att någon av de andra tre var en dålig spik. De vann alla 

på bra sätt även om Milligan´s School ger spelarna hjärtat i halsgropen när han nu kontrat två 

ggr från spets på V75. Jag säger att Campo Bahia var de åtta senaste veckornas mest 

självklara och bästa spik och att han var mindre streckad för att han startade i V75-1. Låt oss 

nu titta på hur det såg ut i lördags för det var på håret att Campo Bahia inte ens skulle få flest 

spikstreck i omgången utan Esprit Sisu var hack i häl trots att det självklara där var att Martin 

de Bos hade bäst vinstchans i omgången efter att Puro gjort ändringar för att få hästen mer 

startsnabb från start. Jag hade själv i Martin de Bos som omgångens bästa spik på spelvärdet 

även om Campo Bahia hade större vinstchans. Nedan Travkonsultssystemet i lördags. 
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Det är alltid lätt att med facit på hand säga att Martin de Bos hade bättre vinstchans än Esprit 

Sisu. Nedan kommer vi se att jag i lördags var ensam om att spika Martin de Bos - men även 

om vi skulle säga att det var ett 50/50-läge mellan de två (Esprit Sisu galopperade ju ändå) så 

kan man ju aldrig säga att Esprit Sisu (som jag gillar skarpt) skulle ha lika bra vinstchans som 

Campo Bahia i V75-1. Låt oss titta på alla spikar från i lördags som också visar hur 

underlaget är upplagt. De grönmarkerade hästarna vann: 

Avd. Spik       Antal spikar Insats% 
V75-1 2 Guzz Mearas    1    14 

V75-1 9 Campo Bahia  25    60  

V75-2 1 Bordeaux Doc  19    29  

V75-2 6 Fireman Am    1      9  

V75-3 6 Franklin Face    1    21  

V75-3 7 Tyson Dimanche    3    19  

V75-3 8 Velasquez Gar  10    16  

V75-4 1 Armani Degato    2    21 

V75-4 2 Global Badman  11    35  

V75-4 10 Karl May Boko    4    16  

V75-5 2 Deep Pockets  10    24  

V75-5 6 Man at Work    5    40  

V75-6 2 Tae Kwon Deo    1      8  

V75-6 5 Global Trustworthy 16    46  

V75-6 6 Racing Mange    1    15  

V75-7 3 Martin de Bos    1    21  

V75-7 5 Pastor Power    3    12  

V75-7 8 Esprit Sisu  22    36  

22 spikar på Esprit Sisu i V75-7 och 25 på Campo Bahia i V75-1. En annan V75-1-favorit 

under de här veckorna som sticker ut är Inti Boko. Han var i jämförelse med vinstchans inte 

heller särskilt hårt anlitad som spik när han kvalade in till Breeders Crown-finalerna. När han 

ett par veckor senare tävlade i den betydligt hårdare finalen var han även där favorit.  

Inti Boko är tillsammans med Campo Bahia de enda hästarna som under perioden varit 

omgångens mest anlitade spik frånV75-1. Men som vi ser nedan är just de två hästarna de två 

som haft lägst andel spikar procentuellt sett av de åtta mest spikade i omgången.  

Romme 19/10 V75-3  4 Milligan´s School 71 % 46 av 117 39,3 % 

Jägersro 26/10 V75-3 2 Giant Shadow  72 % 38 av 102 37,3 % 

Bjerke 16/11 V75-6 1 Zarenne Fas  70 % 26 av   90 28,9 % 

Eskilstuna 9/11 V75-2 6 Fighter Mearas  39 % 28 av 104 26,9 % 

Solvalla 2/11 V75-4 3 Mellby Free  47 % 24 av 119 20,2 % 

Eskilstuna 10/11 V75-5 8 Seismic Wave  53 % 12 av   61 19,7 % 

Solvalla 27/10 V75-1 4 Inti Boko  56 % 13 av   67 19,4 % 

Jägersro 23/11 V75-1 9 Campo Bahia  60 % 25 av 136 18,4 % 

Vi lämnar det här för nu. Jag återkommer i ämnet när underlaget blivit så stort så att det är 

stabilt men till dess – så fort du anser att en häst i V75-1 har 50 %´s vinstchans – spika! 

Imorgon tycker jag att V75-1 är svåranalyserad då det är kort distans i hög klass på bana med 

kort upplopp. Dessutom osäkert med banunderlaget. Jag tycker inte att man ska spika i första 

avdelningen imorgon men snart kommer det säkert bra spikbud på nytt. 

Till sist om det här ämnet. Hur menar jag att V75-1 är småspelarnas stora fördel. Jo, säg att ett 

ATGTillsammans system för 5000:- har 10 hästar i V75-1 och en småspelare spelar för 500:-. 

Genom att spika i 1:a avdelningen har småspelaren lika stort utrymme kvar i resterande lopp 

ifall spiken sitter - fastän budgeten från början var 10 % av ATGTillsammans-systemet.  
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 Gröna Norska Vinnare har hittat rätt nu  
Mycket om Jägersros omgång 23/12 men låt oss gå tillbaka till veckan innan då Bjerke körde 

lördagens V75:a. På Facebook-sidan la jag ut bilden nedan för att belysa att det borde svänga 

över till att bli fler Gröna Norgehästar än det var när boken trycktes. 

 

Det här stämde till 100 % i omgången. Nedan kommer en översikt över de sju vinnarna på 

Bjerke. Som det går att se i Notera-raden! Blev det hela fyra Gröna Norgehästar. 

 

Tre av fyra vinnare (Dusty Shadow, Muscle Lane och Hakon von Haithabu) gav över 6 ggr 

pengarna. I omgången fanns totalt 14 Gröna Norgehästar och kategorins nettoplus under 

Bjerkeomgången hade varit +47 %. 

Nu närmar sig Winter Burst och då kommer det två Norgeomgångar (27/12 Momarken & 

30/12 Bjerke). Då är det dags att återigen hålla koll på de Gröna. 

 

 TIPSLIGAN 2019  

En månad och en tävlingsdag kvar av 2019 och det är hårt i toppen. Snart är Winter Burst och 

avgörandet här och jag tror det som senaste åren avgörs i årets sista omgång på nyårsafton. 

1 Guiden      176 

2 Travkonsulten     175 

3 Ronden      171 

4  Expressen     168 

5 Vi Tippa     154 

6  Aftonbladet     148 
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 NYA HEMSIDAN  

Från snart, inom kort, inom ett par månader, inom ett par veckor – som i sanningens 

namnblivit betydligt längre är det nu äntligen troligen om en vecka dags för nya hemsidan.  

Jag var ner i Stockholm i veckan och vi testkörde så att det fungerar med 

abonnemangstjänsten och så att mailen går fram med länken som gör att alla kan skapa sina 

egna lösenord. Först tar vi oss igenom Örebros extra V75:a på söndag men i början av nästa 

vecka kommer ett special månadsbrev och går allt som planerat kör vi igång nästa helg. 

  MEGAJACKPOT PÅ ONSDAG  

Det är inte ofta. Men på onsdag när det nu är Mega Jackpot kör jag ett V86-system på 

VinnaTillsammans. Det är ett s.k. unikt system (lämnas bara in en gång) med 15 andelar för 

330:-. Då jag behöver lägga tid på att analysera omgången kommer det kommentarer om 

loppen på Facebook-sidan, antingen tisdag kväll eller onsdag förmiddag. 

  

   GÄVLE IMORGON & BOK-KLAPPAR  

 

Är du i närheten av Gävletravet idag lördag så kom gärna ut till travbanan och se V75-loppen 

live. Jag är på plats och lanserar/signerar både travböcker och icke-travböcker. Jag kommer 

där köra ett specialerbjudande på plats där köp av senaste Travkonsulten 2019 ger gratis 

annan valfri bok nu i julklappstider. Veckan ut är det här också ordnat med knapparna i 

Webbshopen så att det är samma upplägg där. 

  

Ha det gott och Lycka till i helgen. 

  

Mail: travkonsulten@yahoo.se, micke@sandlin.se  

mailto:travkonsulten@yahoo.se
mailto:micke@sandlin.se

