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Spårtrappalopp 2019 

V75-ligan 2013-2020 

Abonnemangstid även för gamla böcker 
 

Hej, 

 

Då var 2020 igång och här kommer nya årets första månadsbrev. Varje år efter nyår kommer 

en period då jag går igenom en mängd områden som jag bara gör just en gång per år. 

Dessutom låses kategoriernas resultat på årsbasis. I årets första månadsbrev blir det därmed 

fokus på sådant som kan ses som påminnelser men påminnelser som nästan alla travspelare 

med jämna mellanrum glömmer bort. Och som min gamla mentor inom ledarskap brukar 

säga: Inom sådant som är viktigt finns det inget som heter tjata, då det heter påminna! 

Då jag just nu är inne i en period då jag lägger ut en bild per dag på Facebooksidan 

(Travkonsulten) med statistik från 2019, och då många inte har Facebook, har jag i 

månadsbrevet lagt in några bilder som jag själv tycker är extra intressanta. Men låt oss börja 

med en uppföljning av projektet där jag tittar på vilken avdelning spelläggarna helst spikar i  

 

  V75-1 SMÅspelarnas nya STORA fördel, del 2  
I förra månadsbrevet tog vi en första titt på området där småspelarna kan skaffa sig en fördel 

mot de större bolagen. Tesen är att spelläggare inte vill spika i V75-1 då det innebär att de 

som köpt in sig i systemet blir alltför besvikna när de gånger de åker ut direkt i första 

avdelningen. Därmed fegar spelläggarna som kollektiv ut och spikar hellre en häst med 

mindre chans i avdelning längre fram än den bästa spiken. Frågan jag ställde i förra riktiga 

månadsbrevet från november var ifall det när nu ATG Tillsammans slagit var: 

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? 

Jag har nu följt det här sedan Romme 19/10 och kommer följa ett tag till framöver tills att 

underlaget är så stabilt att det är statistiskt säkerställt. På nästa sida kommer fyra diagram som 

tydligt visar att du som spelare alltid ska ställa dig frågan: Kan jag spika i V75-1? 

Kom ihåg att inte spika i V75-1 försvagar ditt system varje gång som din tänka spik 

vinner. Innan vi tar diagrammen en påminnelse om att skulle spelläggarna spika lika ofta i 

alla avdelningar skulle diagrammet lägst upp till vänster ha 14,0 i varje stapel.   
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Vad säger då siffrorna ovan? Jo, att spika i V75-1 kan man göra med vetskapen om att det är 

avdelningen där favoriterna oftast vinner, avdelningen som spelarkåren helst inte vill spika 

i och därmed avdelningen där spiken ger bäst betalt när den sitter. 

Över nu till min årliga koll på hur det gått för kuskar som kör en häst för första gången. 

 

 Ny kusk-Statistik 2019  
Ni som läst böckerna vet att man gått plus på Björn Goop sedan jag började följa det här med 

start från andra boken (2007). Även i år dominerar Goop och det spelar ingen roll att han 

dragit ner på tävlandet och på senare år är mer i Frankrike än Sverige när det är säsong där 

nere. Han lyckas ändå vinna med fler hästar han inte kört tidigare än Ulf Ohlsson, Carl Johan 

Jepson och Örjan Kihlström som tävlar vecka in och vecka ut inom travets Elitserie. 

Det som gör Ny kusk-kollen så speciell är att den lyckas träffa syftet med hela 

Travkonsultskonceptet. Att ta reda på hur det ligger till när många experter och förståsigpåare 

mest chansar och inte tar reda på fakta. I stort sett varje expert i TV eller i en tidning som 

säger ny kusk på… gör det med meningen att det är att se som plus. I de fall det inte ses som 

plus används istället kuskminus. Tron bland såväl spelarkåren som experter är att det generellt 

sett är plus med en ny kusk. Men det är precis tvärtom och det är ju fullständigt självklart. 

Dansar man bättre redan första dansen med en ny danspartner? Spelar man bättre dubbel i 

tennis med en ny partner redan första gamet? Eller, för att ta en hästliknelse - tänk på alla 

cowboyfilmer där hjälten blir handikappad med en annan häst än sin vanliga vapendragare! 

Undantagen är kuskar som Björn Goop och Erik Adielsson. Goop vann i år med åtta hästar på 

V75 han inte kört tidigare. Erik vann med tre av fem favoriter och levererar i vanlig stil som 

den spikkusk han är. Även Peter Ingves som tillhör Topp10 bland underskattade kuskar lyckas 

bra inom det här området. Intressant att de två lärlingar som oftast nämns som största 

kusklöftena nästan är de enda som lyckats vinna lärlingslopp under året som ny kusk. Fem av 

de sex lärlingslopp som vanns av ny kusk hade Henriette Larsen eller Anders Eriksson i 

sulkyn. På nästa sida en bild med uppdatering av det viktigaste om ämnet Ny kusk från senaste 

boken (finns i boken på sidorna 78-80). 
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Vi ser även att tesen jag hade från 2017-boken med att Örjan Kihlström är extra svag som ny 

kusk, då han vill lära känna hästen först, stämde även under 2019. Två vinster med tio 

favoriter och totalt under förra decenniet vann han bara med 18 av 62 favoriter.  

Kort om de två diagrammen. Det vänstra visar att kategorin år efter år har stora nettominus. 

Spelarna överskattar alltså rejält hästar som körs av ny kusk. Att -20 %-raden för spelavdrag 

är lagd på -15 % för 2019 beror på att ATG:s spelavdrag för vinnarspel numera är -15 %. 

Högra diagrammet visar att det varje år varit bättre att gå på sömmersketips än att höja 

chansen för en häst som körs av ny kusk!  

Dags nu att ta det här ett steg längre. Matematikens värld kan vara härlig. När slumpgränsen 

år efter år ligger på 9,0 och en kategori som denna landar på 6, 7 eller 8 – då måste det finnas 

sådant som kommer över! Vad kommer då över snittet? 

Under 2019 har jag reagerat många gånger på hur bra det gått för kuskar, i framför allt 

lärlingslopp, där kusken kört hästen tidigare. Jag nämnde ovan att Anders Eriksson och 

Henriette Larsen lyckats extra bra i lärlingsloppen. Om vi bortser från Pia Jakobsson som 

vann ett lopp med bara nya kuskar är det förutom Anders och Henriette endast Iina Aho som 

vunnit som ny kusk. Och då gjorde hon det med en häst hon kör i träning då den tränas av 

pappa Mikko. Nedan kommer alla vinnarna från lärlingslopp 2019 och till höger ser vi hur 

många kuskar det var i loppet som kördes av ny kusk:  

3 Andy Pandy One 2:a ytter 2140t   3,13 20 Anders Eriksson (Ny)   8 av 13 nya kuskar  

7 Ritchie Ås 7:e ytter 2140a   3,30 18 Anders Eriksson (Ny) 13 av 15 nya kuskar 

20 Taiga Woodland Spets 2140a   7,53 13 Christian Fiore   7 av 12 nya kuskar 

28 Sanda Love Dödens 2140a 10,75 11 Oskar Florhed   7 av 15 nya kuskar 

30 N.Y.Coeurdesoleil Spets 1640a   7,93   7 Magnus T Gundersen   3 av 12 nya kuskar 

32 Walkie Talkie Dödens 2140a   3,62 21 Mats E Djuse   7 av 14 nya kuskar 

38 Fantasia Sisu 2:a ytter 2140a 12,21   4 Pia Jakobsson (alla nya kuskar därför ej med) 

41 Callmesally 2:a ytter 2140t   5,41 15 Iina Aho (Ny)   8 av 15 nya kuskar 

53 Visa As Dödens 2140t   2,99 27 Rebecca Dahlén   9 av 14 nya kuskar 

62 Kavata Käll 2:a ytter 2140a 13,91   6 Anders Eriksson (Ny)   9 av 15 nya kuskar 

64 Get Ready on Tour V-hålet 2140a 14,27   3 Henriette Larsen (Ny) 10 av 12 nya kuskar 

64 Maggie Cash V-hålet 2140a   8,65   4 Victor Rosleff   9 av 12 nya kuskar 

66 Princess S.W. Spets 2140a 12,58   9 Peter Zadel   6 av 15 nya kuskar 

70 Global Winner 2:a ytter 2140a 11,97   8 Henriette Larsen (Ny)   5 av 12 nya kuskar 

Nya kuskar: 6 vinnare av 101 = 5,9 % Ej Ny kusk: 7 vinnare av 75 = 9,3 % 
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En liten statistisk påminnelse om att i lopptyper med mkt tilläggslopp är slumpgränsen lägre 

än 9,0. Här har vi 176 ekipage i 13 lopp (när vi tagit bort loppet där alla kuskar var ny kusk). 

Det ger oss en slumpgräns på 7,4 (176/13 = 13,54 snittekipage per lopp; 100/13,54 = 7,4) 

Svaret är på sätt och vis självklart men frågan måste ändå ställas ifall det även kan vara så här 

för övriga lopp och inte bara lärlingsloppen. Jag valde att vaska vidare och behövde ett sätt att 

kolla det här utan subjektiva värderingar. Det ledde fram till nya kategorin Vilda västern. 

 

 Vilda Västern Vinnare  

Kategorinamnet kommer dels från liknelsen jag nämnde ovan med att det är ett minus med ny 

kusk men också från att ifall det blir för många nya kuskar i ett lopp kan det bli chansartat. En 

kusk kanske kör för offensivt, en annan för defensivt och en tredje kör galopp. Allt för att de 

inte känner deras uppsittning tillräckligt bra än. För att få en större effekt ville jag sätta ett 

krav att endast lopp där minst fem nya kuskar kör är att se som ett Vilda Västern lopp. Jag 

ville sedan inte ha allt för många ekipage per lopp då jag ville se hur - de få står sig mot de 

många. Jag valde därför att vaska fram kategorin via följande tre steg: 

1) Endast lopp där det är fem eller fler Nya kuskar är med. 

2) I de loppen tog jag ut hästarna som inte kördes av ny kusk men la till kravet att minst en av s1000 eller 

s500-kolumnen ska vara gul/grön. Det här gör att en del extraomgångar försvinner. 

3) I de fall det är fler än sex hästar från nya kategorin tas det loppet bort för att kunna mäta de få mot de 

många.  

Nedan kommer resultatrutan som fick ett riktigt bra skrällindex. Jag har inte räknat ut 

Skrällindex för 2019 än men med fyra skrällar under året kan vi räkna med ett riktigt bra 

sådant även 2019. Att det blev nettoplus under året visar också hur intressant det här är. 

Vilda Västern Vinnare (NY)   2.453.000:- 
Antal  Träff % T-ind.   V-ind. Spel %/Odds   Analys   Skräll   9%   20% 

2019 3,3 35 0,44   28 12 % /   9,49   4 %  ??? 10  +    1 

2018 3,7 50 0,38   79 30 % /   3,69   3 %   0,0 14 -   50 

2017 3,5 26 0,22   37   8 % /17,37   3 % 19,3   7 +  28 

2016 3,6 47 0,37   61 23 % /   9,78   3 % 31,2 13 +  28 

2015 4,2 45 0,29   94 27 % /   4,10   4 % 12,1 11 -   55 

2014 3,2 39 0,36   66 24 % /   7,90   4 %   6,5 12 -     3 

2013 3,3 30 0,29   71 21 % /   7,82   4 % 17,1   9 -   28 

06-18 3,6 39 0,33   71 23 % /  7,73   2 %   13,8 11     -   15 
Kategoriförklaring: Hästar körda av kusk som kört hästen tidigare i lopp där minst fem andra ekipage 

körs av ny kusk. Dessutom med kravet att hästen har gult eller grönt i nån av s1000 eller s500-kolumnen 

och att det max får vara sex ekipage i loppet som kan passa in i kategorin. 

Hur ska vi då använda den här guldgrävningen? Jag tycker det hela kan sammanfattas med ju 

fler nya kuskar i loppet – desto mer spelvärd blir de som inte körs av ny kusk. Omräknat till 

3,6 hästar per lopp vinner de 39 % av loppen och det vimlar av skrällar under åren! 

 SPÅRTRAPPALOPP 2019  

Imorgon körs årets första Spårtrappalopp inom V75 och en av de saker som förvånade mig 

mest under sommarens lanseringsturné var att så många travspelare inte har en aning om hur 

spårtrappaloppen är upplagda. Ni som följer travkonsultskonceptet har så klart full koll och 

om inte finns det på sidorna 81-82 i senaste boken. 

I skrivande stund är Petri Puros Sharp Dream favorit tillsammans med Örjan Kihlström. Nu är 

hästen favorit mycket p.g.a. att en hel del experter höjt hennes vinstchans. Puro har alltid väl 

preparerat när han startar på V75 så igen oro där. Men lägg till det faktum att av alla 

Spårtrappalopp som körts på V75 - vilket så här långt är 104 stycken – har bara två (!) hästar 
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vunnit från spår 9. Hur bra häst behövs då för att vara favorit från det sämsta läget – som 

många experter, spelare och även aktiva tror är ett bra läge? På bilden nedan ser vi det 

viktigaste från årliga Spårtrappakollen. Lägg extra mycket märke till 3:e ytter vs 4:e+ ytter. 

Även att det under förra året skrällde i 7 av 15 spårtrappalopp. 

 

 SCOREBOARD & TIPSLIGAN 2019 & 2020  

Efter att 2019 års sista V75-lopp körts var jag två pinnar efter Guiden. Skönt då att direkt i 

2020 års första omgång få 4-0 och ta spets. Efter ytterligare en vecka är Travkonsulten ensam 

om sex tipsettor vilket är +1 mot Insats%/Favoriterna. Under 2020 kommer jag sätta mål 

gällande Speedanalysens resultat (inom flera områden) och löpande redovisa dessa via en 

Scoreboard. Det här görs i första hand via Facebook-sidan och den kommer snart. Nedan 

kommer en bild med nuläget och historiken sedan 2013.  
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Självklart är målet att hålla spets hela vägen i år efter att åkt dit med 2 pinnar mot Guiden 

2019 och 1 pinne mot Ronden 2018. I maratontabellen har jag lyckligtvis i skrivande stund 

mer än 20 pinnar ner till Guiden. 

 NYA HEMSIDAN  

Nu är sista lösenordet skickat och jag kan använda den tiden på mer produktiva sätt. Och ni 

som följer konceptet har personliga lösenord och behöver inte fundera vad jag skickat ut för 

lösenord. Givetvis jätteskönt! 

Det fungerar bra med nya hemsidan och skulle någon ha problem med lösenorden så klicka 

bara Glömt lösenord så kommer en länk till din mail där du kan skaffa ett nytt lösenord. Vid 

frågor tveka inte att kontakta mig via travkonsulten@yahoo.se.  

Sedan förra veckan följer även abonnemangstid med vid köp av de äldre böckerna. 1 månad 

för Travkonsulten, Travkonsulten 2008, Travkonsulten 2009 & Travkonsulten 2012 (99:-

/styck). För näst senaste boken Travkonsulten 2017 (199:-) följer abonnemangstid på 2 

månader med.  Det ligger även abonnemangstid på mina tre icke-travböcker. 1 månad för Så 

som människor tänker (99:-) och 2 månader för Livsregler & 21 Sanningar om Kärlek (199:-).  

Lägst pris blir det dock alltid vid köp av senaste boken där fyra månaders abonnemang följer 

med vid köp av Travkonsulten 2019 och därefter följer 61 %´s rabatt med. Så mitt syfte med 

att göra det möjligt att få abonnemang vid köp av gamla böcker är mer för de som vill skaffa 

ett komplett bibliotek eller, gällande icke-travböckerna, de som t.ex. vill ge bort böcker och 

kunna dra nytta av att få Speedanalysabonnemang. Nedan en bild som visar alla priserna och 

abonnemangtid per bokköp. Webbshopen ligger på www.speedanalysen.se.  

 

Nu fokus på veckans omgång på Kalmar. Blir det ännu en favorit som förlorar från spår 9 

med spårtrappalopp? Och förstärks kategorin ytterligare för Utlandsfödda i Klass 1? 

Ha det gott och Lycka till i helgen. 

  

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