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Innehåll: 

Ny Kategori: Tok-hästar 

V75-ligan 2020 

Fackpressens Resultatrutor 2019 

Bokrean är här! 
 

Hej, 

 

Jag är fortfarande inne i Sammanställa förra årets V75-lopp-fasen. Nu brukar det här 

momentet, som kortfattat bygger på att jag kollar upp saker som jag inte följer löpande under 

året, inte vara klart förrän i slutet av februari - så där är allt som vanligt. 

Det mesta i den statistiken är också - som vanligt. Det här momentet blir för mig både en 

påminnelse om vad som är viktigt, samtidigt som det blir en jakt på trender som skiljer sig 

från tidigare år. Jag brukar jämföra det här med att vara på ett träningsläger. I allt det som 

kommer fram blir balansen viktig mellan att inte övertolka sådant som är baserat på ett litet 

underlag – samtidigt som verkligen vara uppmärksam på det som sticker ut. Sådant som kan 

ses som nya trender. 

Jag är nu klar med årliga Insats%-kollen och hade tänkt att vi i månadsbrevet skulle gå på 

djupet där. Men då jag efter senaste omgången gjorde slag i sak och gick på djupet med en 

historisk koll inom ett område, och det ledde fram till en ny intressant kategori förkortat till 

Tok-vinnare, sparar vi Insats%-statistiken till nästa månadsbrev. Men som en liten teaser, och 

en viktig påminnelse om vikten av att inte spika omgångens två mest streckade hästar 

kommer nedan. Det är en översikt över hur mycket 7 rätt gav i de 20 omgångar där de två 

största storfavoriterna vann och hur många skrällar (0-8 %) som vann i övriga fem lopp: 

0 Skrällar 8 omgångar  Ingen gav över 4.000:-. 

1 Skräll  9 omgångar Ingen gav över 30.000:-. 5 av 9 under 10.000:-. 

2 Skrällar 2 omgångar Ena gav 809.000:- och andra gav 30.000:-.  

3 Skrällar 1 omgång  Gav 47.000:-. Skrällarna var 5, 4 och 3 %-are. 

Ännu tydligare blir det kanske om vi som nedan kollar på alla omgångar 2014-2019 och hur 

stor andel av omgångarna som gett över 10.000:-, 100.000:- eller 1 miljon: 

     10.000:-  100.000:- 1 miljon 

Omgångens största favorit vinner     60 %      28 %        8 % 

Omgångens två största favoriter vinner    38 %        8 %        3 % 

Omgångens största favorit förlorar     90 %      59 %      28 % 

Omgångens två största favoriter förlorar    96 %      78 %      41 % 

Vinner de två största favoriterna är det över 60 %´s chans att utdelningen blir under 10.000:- och i 92 

% av omgångarna ger utdelningen under 100.000:-. 
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  TOK-vinnare  
Gamle ledarskapsgurun Zig Ziglar har ett citat som jag verkligen gillar. Ett citat som jag 

första gången jag hörde, inte förstod innebörden av. När jag skriver det här nu inser jag att jag 

nog måste göra mig av med dåliga vanan om att använda uttrycket för andra utan att förklara 

vad jag menar. Hur som helst, på engelska är citatet: 

There is no traffic jam on the extra mile 

Betydelsen bakom citatet är att ju längre man kommer inom ett område - oavsett om det 

handlar om ambitioner, målmedveten, forskning eller egentligen vad som helst - desto mindre 

konkurrens kommer det vara, vilket gör det lättare att hitta det man önskar eller vill nå. Det 

liknar en rad i min bok Livsregler där jag säger: Genom att göra det ingen annan gjort, 

kommer du dit ingen annan varit.  

Vad har nu det här med travsport och V75 att göra? Jo, under en längre tid har jag funderat en 

del kring vilka hästar som har haft de bästa speednoteringarna genom åren och i det har 

tanken växt fram ifall det går att använda alla de speednoteringar som tagits fram genom åren 

till att i förväg kunna se hur bra en häst är baserat på all den historik som finns inom 

Travkonsultskonceptet. En statistikbas vi är ensamma om att ha - åtminstone officiellt.  

Det är relativt enkelt att plocka fram statistiken som finns på sidorna som följer. Samtidigt 

som idén föddes kom nästan reflexmässigt insikten – går det här att använda som en kategori 

så att det kan lysa i analysen att det handlar om en häst som är väldigt bra för klassen?  

Det jag fastnade för var s1000-tiderna då s500 är så pass beroende av hur fort loppet gått. Om 

speedtiderna generellt måste sägas att de alltid bara är indikationer på hur bra en häst är. 

Många olika faktorer påverkar speedtiden. Utöver nämnda utgångstempot påverkar faktorer 

som banunderlag, distans, årstid, ifall en kusk sitter kvar i en rygg eller går för fullt utan häst 

framför och så vidare. Låt oss därför repetera vad en s1000-tid är: 

s1000-tiden visar hur fort hästen avslutat sista varvet i lopp över minst medeldistans. 

Tiden räknas dessutom om efter vilket spår hästen springer sista varvet i. 

Över kort distans är sluttiden detsamma som s1000-tiden. 

Om tidsnoteringarna vi kommer se på sidorna som följer är det också viktigt att tänka på att 

det handlar om noteringar inför V75-loppen från analyserna och inte de verkliga tider som 

finns efter loppen. Jag har inte heller med tider som är tagna innan vila (de som presenteras 

inom parenteser i analysen). För att ta ett exempel gör det här att två hästar som i ett V75-lopp 

har exakt samma s1000-tid i analysen, till exempel 11,9. Och där båda hästarna i det aktuella 

loppet sänker sin bästa s1000-tid till 10,6 inte kommer ha samma bästa s1000-tid ifall bara en 

av de två kommer ut och tävlar på V75 igen utan uppehåll.  

För mig var det väldigt viktigt att vi mäter på det här sättet då jag ville få fram hur vi ska se på 

en häst som kommer till start på samma grund som de hästar som finns i underlaget sedan 

tidigare. Skulle vi även godkänna tider från V75-loppen blir det fel för framför allt de lägre 

klasserna.  

Vad står då Tok för? Kärt barn har som bekant många namn och det kan antingen ses som 

Tokbra vinnare eller Top of the Klass-vinnare. Förkortningen i Notera!-kolumnen blir från 

den här veckan Tok. Förklarat på bästa möjliga sätt ville jag se ifall det gick att: 

Plocka ut de hästar där tidigare starter visar på skyhög kapacitet för klassen.  

Jag ville skilja på en häst som bara är bs1000-häst mot en som är en tokbra bs1000-häst 

historiskt sett. Tajmingen för att börja med kategorin nu är hyfsad då det kommer komma fler 

och fler tokhästar ju längre av året det går. Januari och februari är de två månader med minst 
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antal tokhästar till start. I lördags fanns endast en häst. Digital Class som galopperade med 

bra vinstchans i sista sväng. Men utöver den hästen i kategorin fanns en häst i startlistorna 

som var en tokhäst under 2019. Det var omgångens skräll Winner Bac! Jag rankade upp 

hästen ett snäpp men borde så klart rankat upp fler. Nu på lördag finns två stycken tokhästar 

till start. 

För att hitta en bra nivå för de olika klasserna när en s1000-notering är tokbra ville jag ha ett 

års V75-tävlande som grund. Jag valde för de vanliga klasserna (Klass 2, Klass 1, Brons, 

Silver och Guld) att utgå ifrån hästen med 25:e bästa s1000-tid under 2014 för det kommande 

året. För Stoeliten och Kallblodslopp, där det finns färre lopp, valde jag att utgå från den 10:e 

bästa tiden. Åren som följt har jag sänkt kraven löpande enligt regeln: Om det under ett år är 

färre än 15 hästar som klarar kravet - ligger tidskravet kvar även nästa år. Är det fler än 15 

hästar som klarar tidskravet ändras kravet till kommande år till den 15:e hästens tid. Så här 

har tidskraven ändrats under åren som jag lagt in underlaget: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Klass 2 11,8 11,3 11,0 10,7 10,7 10,7 

Klass 1 11,0 10,7 10,3 10,3 10,3 10,1 

Brons 10,2 9,9 9,7 9,5 9,5 9,5 

Silver 10,4 10,0 9,5 9,2 9,2 9,2 

Guld 9,9 9,5 9,1 8,8 8,8 8,8 

Stoeliten 10,9 10,7 10,5 10,4 10,4 10,1 

Kallblod 20,9 20,9 20,7 20,5 20,5 20,5 
 

Låt oss direkt ge oss på högsta klassen. Nedan kommer Topp10 s1000-tider i högsta klassen 

2014 – 2019 samt Topp20 över de sex åren totalt sett. 

 

➢ Hästarna markerade med fet stil i listan till höger är de hästar som är med på Topp10 

under 2019 samt att de under året hade sitt bästa år. Readly Express och Speedy Foxy 

Vicane har avslutat tävlingskarriären men övriga ska passas extra noga under 2020. 

➢ On Track Piraten, Makethemark, Propulsion, Nadal Broline, Heavy Sound, Day or 

Night In, Ringostarr Treb och Diamanten är fortfarande aktiva men inte markerade. 
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Detta beror på att de under 2019 inte hade sitt bästa s1000 år. En s1000-notering kan 

hänga kvar i maximalt två år då de samlas in under innevarande samt föregående år. 

En del av de här hästarna tvingas vi inse att de har passerat toppen av deras karriärer. 

Även Sauveur är fortfarande aktiv och kvalde nyligen för Mercedes Balogh. Kommer 

hästen till start igen blir det första starten sedan vinsten i Harper Hanovers 2017.  

➢ Vi ska absolut inte övertolka punkten ovan men kapacitetsmässigt är det fullt logiskt 

att hästarna når sin absoluta toppkapacitet som 7-8 åringar. Det stämmer också bra 

överens med bilden då On Track Piraten har sin bästa tid 2015 (som 7-åring), Nadal 

Broline 2018 (som 8-åring) och Propulsion 2018 (som 7-åring). Makethemark däremot 

är 7 år 2020 och blir spännande att följa under året. Cyber Lane, Gretzky B.R. och 

Mack Dragan blir också spännande att följa tillsammans med Milligan´s School som 

imponerade stort i höstas. 

Från de bästa varmbloden till de bästa kallbloden. 

 

➢ De markerade hästarna är norska duon Ådne Odin och Roli Eld. Det vimlar av norska 

kallblod i topplistan. Svenska Elitkampsvinnaren från 2019 Tangen Haap är också 

intressant. Håller 11-åringen sig frisk och fräsch under året kan han få ett kanonår! 

➢ Månprinsen A.M. hade 19,0-19,1 åren 2015 – 2018 (8-11 år) men har inte tävlat sedan 

maj förra året och är nu 13 år gammal. För tidigare storstjärnor på kallblodssidan har 

det varit tydligt att de börjar bli än mer överskattade när de passerat 13 år. De bedöms 

på tidigare resultat utan att spelarna tar hänsyn till att de nu tävlar mot yngre förmågor. 

Kom ihåg det här när/om Månprinsen kommer ut på banan igen! Även Månprinsens 

kullkamrat Lome Brage försvann från topplistan under 2019. Art Kjarvald tillhör 

samma kull och har varit en speedfavorit för mig, men det troliga är att även han 

passerat zenit. 8-årige Pydin blir däremot hyperintressant att följa under året! 

Låt oss nu gå vidare med Silverdivisionen. De fyra markerade hästarna med bästa s1000-

tider under 2019 var Fredrik B Larssons Milliondollarrhyme (Elitloppsfinalist), Båths 

Esprit Sisu (vann finalen från dödens), Nurmos ojämne Hawk Cliff samt Redéns Bucks to 

Burn. 
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➢ Titta på toppen från 2018 och hur det gick för de hästarna under 2019. Mack Dragan 

vann 400.000:-´s loppet Orebro International vilket är vårt näst största Stayerlopp, och 

han kommer snart vinna i Guld. Handsome Brad var tvåa i det största Stayerloppet – 

Harper Hanovers samt vann storlopp i Danmark. Speedy Foxy Vicane vann som 10-

årigt sto i Gulddivisionen. Även Baron Gift vann i Guld under året.  

➢ Bland Topp10 för 2019 har redan Disco Volante lyckats vinna i Gulddivisionen - inte 

bara en gång utan två gånger. Då Milliondollarrhyme redan tillhör eliten är det framför 

allt Esprit Sisu och Hawk Cliff som är spännande att följa under året. Men givetvis 

måste även Global Undecided nämnas som kommer till start på lördag i Silver. 

Nedan en bild med alla hästar från kategorin under 2019. Som det går att se i Klass2-rutan är 

Winner Bac som skrällde i lördags en av bara fem hästar i klassen!  
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➢ Klass 2: Deede Stars 9,7 måste nämnas. Det handlar om en häst som verkar vara 

väldigt mycket bättre med barfota balans. 9,7 är den 4:e bästa s1000-tiden i lägsta 

klassen över åren. För att förstå hur bra den tiden är kan vi jämföra med 

Bronsdivisionen för 2017. Endast sju hästar som tävlade i klassen hade bättre tid under 

året. Och det är inte vilka hästar som helst utan Generaal Bianco, Dartagnan Sisu, Obi 

Degato, Handsome Brad, Mellby Duke, Havbergs Knight och M.T.Joinville. Det blir 

spännande att se hur långt upp i klasserna Deede Star kan klättra under året ifall han 

får vara frisk och fräsch. På tal om frisk och fräsch så ströks hästen för feber i lördags. 

Men det kan vi snarast se som positivt då Nurmos nu troligen väntar med nästa start 

till mars månad när han åter får tävla med barfotabalans. 

➢ Stoeliten: Hevin Boko 8,5 från förra året är den bästa noterade tiden i Stoeliten under 

alla sex åren. Hon är en av endast fem hästar från kategorin så här långt under 2020. 

➢ 2020: Övriga fyra hästar från kategorin så här långt i år är: 

  Bo C. i Brons med skyhög kapacitet. 

Digital Class i Klass 1 som troligen hoppade bort vinsten i sista sväng senast.  

Rally Hans i Klass 2. Passa honom noga framöver! 

Gareth Boko i Guld. Svårt läge på lördag tyvärr. 

Då är det dags att se vad resultatrutorna säger. Nedan kommer först en för alla hästar och 

därefter en för tipsettorna. 

 
 

Det som sticker ut ifrån resultatrutorna är följande: 

➢ Nettoplus för tipsettorna över de fem åren och hela +19 % för 2019. 

➢ Riktigt bra T-index varje år och lågt Viktindex vilket visar att det här är hästar du 

gärna ska spika ifall det i övrigt är rätt förutsättningar. Med rätt förutsättningar menar 

jag att vi endast har med hästarnas kapacitet. En kapacitetsmässigt överlägsen häst kan 

vara tipsetta men en svag sådan då hästen kanske har spår 12 om en nästan lika bra 

häst har ett bra spetsläge. 

➢ I texten ovan har jag nämnt hästar som lyckats väldigt bra i största Stayerloppen. 

Bland hästarna i Silver och Guld finns många hästar som lyckats bra över just 

stayerdistans. Jag tog också och kollade upp hur det ser ut om man även sätter kravet 

på Lok + Tok (Lok = Lokomotivhästar som är duktiga på att hålla hög fart över längre 
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distanser). Det blev ännu bättre siffror inom alla områden men är så få hästar att jag 

inte presenterar resultatet. Tänk dock på detta – ju längre distans desto mer intressant 

är Tok-vinnarna! 

 

 TIPSLIGAN 2020  

Sju veckor har gått av 2020 och då ATG numera minskar ner antal V75:or för första gången 

någonsin, för att istället fokusera på söndagarnas GS75, har vi så här långt fått sju V75:or. 17 

favoriter har vunnit och Travkonsulten är tillsammans med Ronden ensamma i tipsligan om 

att matcha antal favoriter. Nära var det dock i lördags att jag drog ifrån då jag inte tror att 

varken Digital Class (veckans enda Tokvinnare) eller Ivanhoe (fantastisk upphämtning) 

förlorat ifall de inte galopperat under slutvarvet.  

Bara att ta nya tag och sätta andra lågt streckade tipsettor längre fram. Nedan kommer läget 

för tipsettorna så här långt under 2020 samt totalsammanställningen som nu också är 

uppdaterad på hemsidan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya tag på lördag. Bland de mål jag har för Speedanalysen under året finns att sätta fler 

tipsettor än antal favoriter, utöka ledningen i maratonligan men också att sätta minst en 

skrälltipsetta per kvartal. Eldorado Mearas från årets första vecka har gett check på årets första 

kvartal. Surt med Ivanhoe i lördags då det kunnat vara check på första halvåret. 

Dags nu att ta en återkoll och jämföra den vanliga fackpressen (de som fortfarande 

presenterar sina tips i tidningar) med de tjänster som på nätet marknadsför sig själva med 

högre spelvärde. Då Spelarservice under lång tid lagt ut deras tips i efterhand på deras 

hemsida (bra gjort!) var det möjligt för mig att lägga in deras tipsettor och spikar i databasen.  

På nästa sida kommer en bild där vi ser Spelarservices resultat för tipsettorna för 2018-2019 

tillsammans med Expressen, Aftonbladet för 2019 samt Ronden, Guiden och Travkonsulten. 

Titta först i skrällindex kolumnen. Spelarservice lyckas pricka in flera skrällar både under 

2018 – 2019 som tipsettor. 2018 blev det nästan +/-0 på vinnarspelsnettot. 2019 betydligt 

sämre. Exakt den här det kommer svänga över åren-insikten fick jag när jag följde 

Spelarservice och Travtjänsten i de tidiga böckerna. Jag kommer i kommande månadsbrev gå 

ett par år till bakåt för Spelarservice så att vi får ett större underlag som inte bara baseras på 

en kort period. Men det logiska är att det kommer se ut precis så här. Fler skrällar, färre 

tipsettor och betydligt svängigare resultat än de aktörer som prioriterar ”regeln”: Tipsettan ska 

vara hästen med bäst vinstchans i loppet. 

Jag nämnde tidigare att ett av mina mål för 2020 är att sätta i snitt en skrälltipsetta per kvartal 

men det ska ske utan att minska den höga nivån av att tipsettorna vinner. Så det gäller att hitta 

tipsettor som övriga spelarkåren missat. Som Eldorado Mearas eller Ivanhoe. Vi ser också i 

Skrällindex-raden för Travkonsulten, Guiden, Ronden och Expressen att det inte är särskilt 

Tipsettor 2020 

1 TRAVKONSULTEN 17 

2 Ronden  17 

3 Expressen  16 

4 Vi Tippa  14 

5 Aftonbladet  13 

7 Guiden  13 

17 Favoriter har vunnit  
så här långt 2020 

Tipsettor 2009-2019 
1 TRAVKONSULTEN 1856 

2 Guiden  1839 

3 Expressen  1837 

4 Ronden  1831 

5 Vi Tippa  1676 
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ofta sådana dyker upp och levererar. 2010-2014 lyckades jag pricka en till två per år men efter 

det har det varit tomt fram till att Eldorado Mearas vann.  

 

I tabellerna finns tre mått som visar hur en tipstjänst lyckas med balansen att leta efter 

spelvärda hästar gentemot hur ofta de vinner. Den viktigaste av dessa är Viktindexet. Det är 

precis vad det indexet räknar ut. För att en tjänst som fokuserar mer på ”spelvärderank” än 

”vinstchansrank” ska vara bra att följa behöver Viktindex vara bättre än de aktörer som alltid 

försöker sätta hästen med bäst vinstchans överst i ranken. Övriga två index som också är 

intressanta är Vinnarspelsnetto (20 %) och Genomsnittsutdelning (vad sjuan gav i snitt när en 

tipsetta vann). Nedan kommer tabeller för dessa tre index för 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Som det går att se landar Spelarservice längst ner i både den viktigaste tabellen (Viktindex) 

och i Vinnarspelsnettotabellen. Vi ser också i Genomsnittsutdelningen att tjänsten kommer så 

högt upp som många säkert tror. Innan vi går vidare vill jag förtydliga två saker: 

➢ Under 2019 sänkte ATG avdraget på vinnare till 15 % ( innan 20 %). Travkonsulten, 

Guiden och Ronden alla tre har historiskt sett höga vinnarodds och i vinnarspelsnetto 

(20 %-kolumnen) har både Guiden och Travkonsulten sina bästa år någonsin. Tjänster 

som ligger under -15 % går mer back än att använda sömmersketips! 

➢ Spelarservice ger inte tips till omgångar utomlands om det inte handlar om lördags-

75:or. Därför är det lägre antal omgångar i analys-raden. 

Tillbaka till Spelarservice och något som jag tycker att de lyckats bra med. De har under både 

2018 och 2019 varit skickliga på att gå emot den/de största favoriterna. I inledningen till 

månadsbrevet nämnde jag hur viktigt det här är. Innan vi lämnar det här för nu gör vi därför 

Viktindex 2019 
1 TRAVKONSULTEN     39 

2 Guiden      39 

3 Expressen     41 

4 Ronden      41 

5 Vi Tippa      47 
6 Aftonbladet     47 
7 Spelarservice     48 

Vinnarspelsnetto 2019 
1 TRAVKONSULTEN    -  3 

2 Guiden     -  3 

3 Ronden     -  6 
4 Expressen    -  9 

5 Aftonbladet   - 17 
6 Vi Tippa    - 18  
7 Spelarservice   - 19 

Genomsnittsutd. 2019 
1 Aftonbladet   655´ 
2 Guiden    628´ 
3 Spelarservice   604´ 
4 Ronden    598’ 
5 TRAVKONSULTEN   571’ 
6 Expressen   533’  
7 Vi Tippa    371´ 
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samma koll som ovan för de tre kategorier som jag har i underlaget gällande spikar. 

Spelarservice, Guiden och Travkonsulten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spikarna är ett väldigt viktigt område för mig. Som bekant är det främsta nyckeln till att 

lyckas med omgången och ni som följer konceptet vet vilken vikt jag lägger här. Starkt av 

Spelarservice att under 2018 lyckats nå ett lägre viktindex än Travkonsultens 44. Det blir 

spännande att se vad vi får fram när vi även lagt till fler år i underlaget. Men oavsett vad är 

den strategi som Spelarservice har med att alltid försöka fälla de större favoriterna en viktig 

framgångsfaktor. Hur har det nu sett ut så här långt under 2020? Nedan kommer resultatet 

baserat på de sju veckorna och då Viktindex inte räknas ut för så här kort period byter vi ut 

den rutan mot vinnarspelsnetto för spikarna: 

 

 

 

 

Alla tre aktörerna har inlett året bra med fyra vinnande spikar av sju. Spelarservice lever upp 

till spika modigt med Religious som högst vinnande spik till 6,24. Men det hjälper inte i 

tabellen till höger då Travkonsulten och Guiden ligger före i snittutdelningsrutan. 

Några sista rader om varför det ofta blir så. De aktörer som kör med mer chansartade spikar 

gör det på bekostnad av att det ofta kommer i chansartade lopp vilket gör att de gånger när 

spiken spricker (och en annan tänkbar spik med bättre vinstchans vinner) är borta från en 

omgång som kan ge bra utdelning. De gånger som spiken sitter – kan det totalt sett försämra 

chansen till hög utdelning då det sällan är just skrällar som det handlar om utan ganska 

betrodda hästar. Vinner även hästen med bäst vinschans är många vidare i kampen om sju rätt. 

Det här är en ständig balans där en del hamnar för långt åt plocka ner månen, med meningen 

att det är väldigt liten chans att hela systemet sitter och ha för många säkerhetsbälten vilket 

det i förlängningen inte går att ha alls. Alla spikar kan förlora. 

Mina två viktigaste spikfilosofier: 

1) Vågskålsprincipen: Du ska hellre vilja ha hästen än alla andra hästar i loppet. 

2) De två stora: Undantaget Jackpotomgångar – spika aldrig de två största favoriterna. 

Den första gör att du ska sätta 50-60 % av dina spikar. Den andra att du är med och tävlar om 

stora pengar när spiken sitter. 

 BOKREA  

Lönehelg i februari betyder traditionsmässigt att hela bokmarknaden drar igång den allt längre 

bokrean. Redan nu kan man förbeställa ”vanliga böcker” via nätbokhandlarna som skickas ut 

direkt när rean drar igång på tisdag. Givetvis ska vi också köra en bokrea för mina böcker i 

webbshopen men i år blir det både en bok- och abonnemangs-REA. 

Träff% Spikar 2018 
1 TRAVKONSULTEN     49 

2 Spelarservice     42 

3 Guiden      37 

Träff% Spikar 2019 
1 TRAVKONSULTEN     54 

2 Guiden      46 

3 Spelarservice     36 

Viktindex Spikar 2018 
1 Spelarservice     40 

2 TRAVKONSULTEN     44 

3 Guiden      67 

Viktindex Spikar 2019 
1 TRAVKONSULTEN     33 

2 Guiden      42 

3 Spelarservice     44 

Snitt Utd. Spikar 2019 
1 TRAVKONSULTEN   257’  
2 Guiden      95´ 
3 Spelarservice     58’ 

Snitt Utd. Spikar 2018 
1 Spelarservice   961’ 
2 TRAVKONSULTEN   449´ 
3 Guiden      76’ 

Träff% Spikar 2020 
1 TRAVKONSULTEN     57 

2 Guiden      57 

3 Spelarservice     57 

Vinnarnetto Spikar 2020 
1 Spelarservice    +116% 

2 TRAVKONSULTEN    +  63%     
3 Guiden     +  10% 

Snitt Utd. Spikar 2020 
1 TRAVKONSULTEN   1193’  
2 Guiden      496´ 
3 Spelarservice     488’ 
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För mig är det viktigt att lägsta pris alltid ska vara vid köp av senaste boken. Det här från att 

jag ser hela konceptet som något som vi skapar tillsammans även om jag har verktygen som 

spottar ut resultaten. Jag ser det hela som ett ömsesidigt samarbete där ni som följer konceptet 

genom att numera abonnera är både att se som mina kunder och mina arbetsgivare.       

Analyserna behöver hålla toppnivå och förbättras genom de idéer som många hör av sig till 

mig med. När veckopriset ligger så lågt som till priset av en kopp kaffe på ett café är det lite 

svårt att hitta bra REA-upplägg! Men det jag kom på var att under resten av februari (vi börjar 

lite före de andra redan idag 21/2) sänka priset på Travkonsulten 2019 till 399:- (ordinarie 

599:-) och att det vid bokköp under resten av månaden följer med tre månaders 

abonnemang till Speedanalysen. Det ger ett veckopris på 32:- per vecka och därefter är det 

möjligt att abonnera för 27-29:- vecka beroende på längd. 

Jag kom då på att tre månader från skottdagen/sista REA-dag skulle göra att abonnemanget 

tar slut 29/5. Dagen före årets stora händelse Elitloppshelgen. Därför följer abonnemang vid 

köp av senaste boken under resten av februari ett par dagar till och fram till och med sista maj. 

Utöver det här kör vi även en abonnemangs-REA där det under resten av februari är möjligt 

att använda koden bokrea61 och få abonnemangen till 61 %´s rabatt (samma rabatt som 

normalt bara följer med vid köp av senaste boken). Men som sagt. Mest prisvärt att ha köpt 

senaste boken då man alltid har 61 %´s rabatt. 

Sedan tidigare finns också möjligheten att köpa mina icke-travböcker och få utökad 

abonnemangstid till Speedanalysen. Nedan kommer en bild med alla aktuella erbjudanden 

under REA:n. Webbshopen hittas på samma ställe som analyserna på www.speedanalysen.se.  

 
Mycket om speedtider och hästar med toppkapacitet i månadsbrevet. Nu går jag in i spurten 

av årssammanställningen och jag hoppas kunna skicka månadsbrevet för mars inom ett par 

veckor. Lycka till i helgen och visst är det en härlig tid vi har framför oss? På söndag exakt tre 

månader kvar tills att Elitloppet ska lottas och på vägen dit ska vi bland annat hinna med att 

kora en vinnare i Olympiatravet, Kungapokalen och Drottning Silvas Pokal!       

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

http://www.speedanalysen.se/
mailto:travkonsulten@yahoo.se
mailto:micke@sandlin.se

