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Hej, 

 

Då var räkneverken nollställda och vi kan se fram emot ett spännande 2020. Nu efter Winter 

Burst kommer också mitt årliga viktiga träningsläger. Jag plockar samman statistiken för att 

se vad som ändrats från tidigare år. Det ger alltid en massa aha- och ojdå-tankar som leder 

fokus vidare till att repetera sådant som jag/vi glömt bort eller nya områden.  

Inom min travverksamhet är det helt klart ett av mina favoritmoment på året även om det är så 

stort att det tar flera månader innan jag hunnit gå igenom allt. I det här nyårsbrevet blir det 

fokus på Sportbiten, i kommande månadsbrev kommer vi in på Kategorier, Insats%, 

Positioner, Banstatistik och allt annat som böckerna är fyllda av. 

Låt oss börja med att titta närmare på tränarnas 2019.  

 NYFÖRVÄRV HOS STORTRÄNARE 2020  

Gränsen jag har för Nyförvärv hos stortränare ligger på 20 miljoner inkört föregående år. 

Under 2018 fixade sex tränare den gränsen och det var samma tränare klarade gränsen under 

2019. De sex tränarna är Timo Nurmos, Robert Bergh, Daniel Redén, Björn Goop, Peter 

Untersteiner och Svante Båth. Förra året vann 14 av 63 startande hästar vilket ger hela 22 %! 

De 14 vinnarna var: 

5 från Nurmos: Seismic Wave (2), El Fitzgerald, Hankypanky Rubyred, Une Etoile Gar 

4 från Bergh: Quito Lane (2), J.H.Respons, Indra´s Secret 

3 från Goop: Lesperanza, Giant Shadow, Waffle Cone 

2 från Redén: Vivacious Allie, Missle Hill 

Samtliga hästar som vunnit från Nurmos, Goop och Redén, med undantag för Hankypanky 

Rubyred är födda utomlands. Omvänt för Bergh är samtliga hästar som vann för honom 

svenskfödda. Det här kommer ifrån att tränarna har olika upplägg på deras verksamheter. 

Redén genom importerade jänkare, Nurmos får ofta hästar från Finland och Bergh är som 

bekant en expert på att komma rätt på Love You-avkommor (här Indra´s Secret). Peter 

Untersteiner har på V75 haft ett sämre år men från tidigare år minns vi importerna Generaal 

Bianco och Heart of Steel. Idag startar han också en USA-import i V75-1. Svante Båth 

däremot har ett annat upplägg på verksamheten med utpräglad fokus på unghästloppen och då 

framför allt 2- och 3-åringsloppen. På nästa sida kommer listan över de 19 tränare som under 

2019 körde in mer än 6 miljoner till deras hästägare. 
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 TRÄNARALLSVENSKAN 2019  

Tränarallsvenskan - Tränare som 2019 kört in över 6 miljoner (alla lopp) 
Plac. Tränare   Hemmabana Vinster  Inkört (milj.) 
  1 (  2) Timo Nurmos   Solvalla  210  36,5 

  2 (  4) Robert Bergh   Åby  231  33,9 

  3 (  1) Daniel Redén   Solvalla  105  32,0 

  4 (  3) Björn Goop   Färjestad  175  31,1 

  5 (  6) Svante Båth   Solvalla  195  24,5 

  6 (  5) Peter Untersteiner  Halmstad  205  23,4 

  7 (  8) Stefan Melander   Solvalla    82  19,2 

  8 (  7) Johan Untersteiner  Halmstad  119  16,7 

  9 (10) Jörgen Westholm   Romme  124  16,6 

10 (15) Conrad Lugauer   Jägersro  137  15,9 

11 (  9) Jerry Riordan   Halmstad    64  15,8 

12 (NY) Adrian Kolgjini   Jägersro    79  15,3 

13 (18) Mattias Djuse   Solvalla    87  14,9 

14 (11) Jan-Olov Persson   Hagmyren 116  12,0 

15 (14) Joakim Lövgren   Jägersro    83  11,3 

16 (NY) Fredrik Wallin   Gävle    36  10,1 

17 (19) Petri Salmela   Boden    59    9,5 

18 (12) Roger Walmann   Solvalla    37    8,8 

19 (16) Tomas Malmqvist  Jägersro    34    8,0 
Källa: travsport.se    Med (ny) menas att tränaren under föregående år körde in mindre än 6 miljoner 

Från Tomas Malmqvist på 19:e plats (8,0 miljoner) ner till Magnus Dahlén på 20:e plats 

(5,9 miljoner) är det ett stort hopp. Ut från listan föll Lutfi Kolgjini då Adrian tagit över de 

flesta av stallets hästar. Ludde har fortfarande hästar på träningslistan och körde under året in 

lite mer än en halv miljon. Ytterligare fyra tränare föll ut från listan under 2019 och de är: 

Reijo Liljendahl från 17:e plats med 8,9 miljoner inkört till 27:e med 4,3 miljoner. 

Pasi Aikio från 20:e plats med 7,7 miljoner inkört till 30:e med 4,1 miljoner.  

Veijo Heiskanen från 21:e plats med 7,3 miljoner inkört till 34:e med 3,5 miljoner. 

Marcus Lindgren från 22:a plats och 6,3 miljoner inkört till 23:e med 5,1 miljoner. 

I Reijos fall är en bidragande orsak att han tappade sin största hästägare (med bland annat 

Nadal Broline). Pasi Aikio lyckades inte följa upp 4-årsframgångarna med Who´s Who. Veijo 

Heiskanen har haft ett körigt år då han råkade ut för en olycka och bröt höften under 

sommaren. Marcus Lindgren ligger på i stort sett på samma placering som förra året. Utöver 

de som föll ut från listan fortsätter Roger Walmann att droppa på listan. 2015 körde Roger in 

27,8 miljoner och var 2:a i landet bakom Lutfi Kolgjini. Sedan dess har han kört in 18,1 – 

17,4 – 14,7 och landade under 2019 på en 18:e plats med 8,8 miljoner.   

Vilka tränare har då haft rekordår under 2019? Robert Bergh har hittat rätt på Åby samt med 

upplägget att vara kvar även i Bergsåker. Han slog nu sitt rekord från 2015 på 30,0 miljoner 

med god marginal och körde in 33,9 miljoner. Svante Båth var nära att slå rekord med 24,5 

miljoner men körde under 2017 in 24,6. Ändå ett väldigt bra år även för honom! Jörgen 

Westholm slår rekord för 4:e året i rad! Via rekorden 2016 till 2018 på 12,0 – 13,6 – 16,2 

miljoner körde Team Westholm under 2019 in 16,6 miljoner. När det gäller placeringar i 

tränarallsvenskan är klättringen ännu längre med placeringarna 15 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 

under åren 2014 - 2019. Conrad Lugauer har också haft ett rekordår och slog tidigare 

rekordet från 2016 på 10,3 miljoner med över 5 miljoner till 15,9 miljoner. Mattias Djuse 

fortsätter att klättra på listan. Från 6,0 miljoner och en 23:e plats under 2017, via en 18:e plats 

2018 och 7,9 miljoner blev det nu ett rejält kliv uppåt till 13:e plats och 14,9 miljoner. Även 

Petri Salema har ett rekordår bakom sig med 9,5 miljoner. Nu över till kuskallsvenskan. 
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 KUSKALLSVENSKAN 2019  

Kuskallsvenskan - kuskar som 2018 vann fler än 100 lopp (alla lopp) 
Plac. Kusk    Hemmabana Vinster  Seger % 
  1 (  1) Ulf Ohlsson   Solvalla  314  14,3 

  2 (  2) Jorma Kontio   Solvalla  242  17,1 

  3 (  3) Carl Johan Jepson  Färjestad  222  14,1 

  4 (  6) Örjan Kihlström   Solvalla  215  18,3 

  5 (  4) Björn Goop   Färjestad  198  19,0 

  6 (  5) Peter Untersteiner  Halmstad  166  15,8 

  7 (  8) Rikard N Skoglund  Bergsåker 153    9,3 

  8 (  7) Johan Untersteiner  Solvalla  144  17,7 

  9 (NY) Magnus A Djuse   Östersund 141  13,8 

10 (12) Erik Adielsson   Solvalla  135  16,7   

11 (10) Robert Bergh   Åby  120  20,7 

12 (NY) Emilia Leo   Gävle  118  16,8 

13 (11) Kim Eriksson   Mantorp  114  12,1 

14 (  9) Christoffer Eriksson  Jägersro  101  12,1 
  Källa: travsport.se Med (ny) menas att kusken under föregående år vann färre än 100 lopp 

Som vanligt Ulf Ohlsson i toppen. Nu för 4:e året i rad. Rikard N Skoglund fortsätter att 

klättra och tog sig upp på 7:e plats. Magnus A Djuse tog sig inte bara in på listan för första 

gången utan hela vägen upp på Topp10 via 141 segrar. Brorsan Mats E Djuse var extremt 

nära att ta sig in med 99 vinster! Nära var också Magnus Jakobsson (97) och Oskar J 

Andersson (96). Två nya in på listan och den enda som åkte under 100-segrarsgränsen var 

Kaj Widell som fick 86 årsvinster. Extra kul också att för första gången någonsin ha fått en 

kvinna som vunnit över 100 lopp! Emilia Leo kommer 12:a på listan och kanske kan hon 

redan nästa år vara redo för en Topp10 placering. Låt oss nu kolla vilka som vann de olika 

banchampionaten under förra året. 

 KUSKCHAMPIONS 2019  

Ulf Ohlsson har så klart i vanlig stil plockat hem flest banchampionat. Det blev sex stycken, 

vilket nästan kan tyckas lite då han under 2018 plockade hem nio. Under 2019 fick vi fyra 

kuskar som vann ett Championat för första gången. Bröderna Mats E (tog två!) och Magnus A 

Djuse, Jorma Särkiniva och Per Linderoth. Nedan kommer listan med alla Champions 2019. 

Niclas Benzon - Arvika (2:a i rad) 

Mats E Djuse - Solänget, Östersund 

Magnus A Djuse - Umåker 

Christoffer Eriksson - Karlshamn 

Kim Eriksson - Kalmar (2:a), Lindesberg 

Björn Goop - Färjestad (17:e, nästa år kan han tangera Folke Hjalmarsson på 18) 

Magnus Jakobsson - Åmål (3:e), Årjäng (4:e) 

Carl Johan Jepson - Axevalla (4:e i rad), Mantorp (2:a i rad) 

Örjan Kihlström - Solvalla (6:e) 

Jorma Kontio - Eskilstuna (6:e), Romme (4:e), Örebro (8:e) 

Per Linderoth - Oviken 

Ove A Lindqvist - Boden (8:e), Lycksele (2:a) 

Joakim Lövgren  - Jägersro (för 1:a gången på hemmaplan)  

Ulf Ohlsson - Bergsåker (11), Bollnäs (13), Dannero (12), Gävle (9) Hagmyren (16), Rättvik (4) 

Claes Sjöström - Visby (6:e) 

Rikard N Skoglund - Hoting (2:a) 

Jorma Särkiniva - Skellefteå 

Peter Untersteiner - Halmstad (10:e), Tingsryd, Vaggeryd (14:e), Åby (5:e) 
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 ÅBY-KUSKARNA 2020  

En av hemligheterna inom V75-spelet är att tänka annorlunda om kuskar på olika banor och 

det tydligaste exemplet är Åby med banans dubbla open stretch. Kategorin Tänk 

Annorlunda på Åby (sidorna 41-44 i senaste boken). Kravet för att en kusk ska åka in i 

kategorin har att han (än så länge bara män) klarat av att vinna tre V75-lopp föregående år. De 

sex kuskar som klarade kravet inför 2019 var Erik Adielsson, Örjan Kihlström, Björn Goop, 

Peter Untersteiner, Robert Bergh och Rick Ebbinge. 

Alla dessa med undantag för hemmatränaren Robert Bergh vann V75-lopp på banan under 

2019. Däremot var det bara Örjan (7 vinster) och Björn (4 vinster) som klarade av kravet på 

3+ vinster föregående år inför 2020. Örjan plockade nu in rejält på Erik i toppen av Åbys 

maratontabell. Nu är han bara en pinne efter och då Erik inte alls kör lika ofta på Åby som 

förr kan vi nästan utgå ifrån att Örjan är förbi Erik under 2020.  

2016-2019 har Örjan vunnit 17 stycken V75-lopp på Åby. Erik bara fem. Nedan kommer 

listan över Åby-kuskarna när vi lagt till 2019 års lopp:  

Kuskar som vunnit minst tre V75-lopp under ett år 2009-2019 på Åby 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tot 

Erik Adielsson    6    9    4     6    2    5     5   ---    1    3    1 42  

Örjan Kihlström    4    2    3     3    6    2     4    3    3    4    7 41 

Björn Goop    2  10    1    ---    1    4     3    8    2    3    4 38 

Åke Svanstedt    9    3    4   11    6   ---   ---   ---   ---    ---   --- 33  

Peter Untersteiner    1   ---   ---    1    1    5     4    5    6    3    1 26 

Johnny Takter    1    5    2     2    4    4     3    3    2   ---   --- 26 

Peter Ingves    1   ---    1     2   ---    3     3    1    4    1    1 17  

Jorma Kontio    1    1    1    ---    7   ---    1   ---    2   ---    2 15  

Lutfi Kolgjini    3    3    3     1    1    1    ---    1   ---   ---   --- 13  

Robert Bergh    1   ---    2    ---    1    1    ---   ---    3    4   --- 12 

Flemming Jensen   ---    2    2     2   ---    3    ---    1    1    1   --- 12 

Veijo Heiskanen    1    2   ---   ---    1    3    ---    2    1   ---   --- 10 

Stefan Söderkvist    1   ---   ---   ---   ---    1     3   ---    2   ---    1   8 

Christoffer Eriksson   ---   ---   ---   ---   ---   ---    1    2    4    1   ---   8  

Johan Untersteiner   ---   ---   ---    1   ---    1    ---   ---    4   ---    1   7 

Thomas Uhrberg    4   ---    1   ---   ---   ---   ---    1    1   ---   ---   7  

Torbjörn Jansson   ---    3   ---   ---   ---    2     1   ---    1   ---   ---   7 

Anders Svanstedt   ---   ---   ---     3   ---    1   ---   ---    1   ---   ---   5 

Rick Ebbinge   ---   ---   ---   ---   ---   ---    ---   ---   ---    3    1   4  

Övriga intressanta kuskar 

Ulf Ohlsson    1   ---    1    ---   ---    1    ---    2   ---   2    2    9 

Kenneth Haugstad   ---   ---    2    ---    2   ---    2   ---   ---  ---   ---    6 

Jeppe Juel   ---   ---    1   ---    1   ---    2   ---   ---  ---   ---    4 

Övriga kuskar som vunnit 2019: Carl Johan Jepson (2), Adrian Kolgjini (2), Conrad Lugauer (2), 

Alessandro Gocciadoro (2), Stefan Persson, Bo Falsig, Marc Elias, Jörgen Westholm, Junior Guelpa, 

Rickard Svanstedt, Jimmy H Andersson (Amatörlopp), Tova Bengtsson (Monté), Henriette Larsen 

(Lärlingslopp), Victor Rosleff (Lärlingslopp), Fredrik B Larsson, André Eklundh, Kevin Oscarsson. 

 

 FOS-TRÄNARNA 2020  

Fos-förkortningen är lite udda. Den kom in i analyserna innan jag bestämt exakt vad kategorin 

skulle heta. Kapitlet fick till sist heta Tränare med ständig toppform (sidorna 45-46 i 

senaste boken). Det handlar om tränare vars segerprocent alltid är hög och där vi inte behöver 

tänka på om de är i form eller inte. De startar helt enkelt inte om inte hästen/hästarna är i 

tillräckligt bra form. Kraven för att vara en Fos-tränare är följande: 
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1) En tränare kvalar in genom att vinna minst 24 % av loppen under ett år. 

2) Tränaren är kvar i kategorin så länge gränsen 20 % vinster klaras under året innan. 

3) Tränaren måste vara en av de 50 som kör in mest pengar under året. 

4) En tränare som under tre år missar 20 %-gränsen måste på nytt kvala in via +24 %. 

Under 2019 har vi haft sex sådana. Petri Puro, Timo Nurmos, Conrad Lugauer, Magnus 

Dahlén, Daniel Redén och Ingemar Hultqvist. Alla de tränarna vann minst 20 % av deras lopp 

under 2019! Däremot kom varken Ingemar Hultqvist eller Petri Puro med på Topp50-listan. 

Hultqvist kom 86:a och Puro 54:a. Ingemar åker därmed ut från kategorin men ska ändå så 

klart (tillsammans med Sten O Jansson som vann 37 % av loppen förra året) passas när han 

kommer ut på V75. 

När det gäller Puro så kan vi inte ha det så att tränaren som är själva modellen för kategorin 

försvinner fastän han vann 26 % av loppen förra året och nu har sju år i rad över 23 % vinster. 

Jag lägger därmed till regeln att en tränare är kvar i kategorin så länge man kommer över 24 

% om man varit med i kategorin i minst fem år.  

Utöver de som var med förra året kommer tre nya tränare in i kategorin inför 2020. Magnus 

Jakobsson och Öystein Tjomsland som åter klarade gränsen på 20 % samt Daniel Wäjersten 

som jag i förra boken nämnde var på väg in i kategorin. Wäjersten har nu två år i rad med 26 

% i segerprocent och då han gick från 1,3 miljoner inkört 2018 till 3,1 miljoner 2019 nådde 

han en 40:e plats på tränarlistan i Sverige och därmed kvalar han in till kategorin. 

Utöver de nu då åtta tränarna i kategorin (samt nämnda Sten O Jansson och Ingemar 

Hultqvist) måste jag också nämna att Oscar Berglund är på väg in i den här exklusiva skaran. 

Jag nämnde i förra boken att han 2018 vann 32 % av loppen. Under 2019 blev det 24 % men 

trots ökade inkörda pengar räckte det bara till en 74:e plats. Kanske kan han under 2020 få sitt 

större genombrott? 

   2009   2010  2011   2012   2013    2014  2015  2016 2017 2018 2019 

Petri Puro   24    17    20    19    24    24   25  23 27    36     26   

Timo Nurmos   ---    ---    ---    ---    24    19   19  21 28    30     28  

Daniel Redén   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- ---    24     28 

Daniel Wäjersten   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- ---    ---     26 

Conrad Lugauer   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- ---    26     25 

Magnus Jakobsson   ---    ---    ---    ---    ---    ---   24  25 17    21*   24    

Öystein Tjomsland   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  25 21    18     22  

Magnus Dahlén   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- ---    25     20 

 

På bänken (24 % inom tre år bakåt men ej över 20 % senaste året) 

Pär Hedberg   ---    ---    ---    ---    ---    ---   27  20 21    19    18 

Nicklas Westerholm   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- 26    19    19  

 

På bänken (24 % senaste året men inte med bland Topp50) 

Ingemar Hultqvist   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- 31    20    34* 

Sten O Jansson   ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  24 31*  25*  37*      

 

Med tidigare år 

Johan Untersteiner   ---    ---    ---    ---    ---    27   20  18 19    17    17 

Gunnar Melander    ---    ---    28    20*    16    25*   29*  33 24*  28*  15  

Veijo Heiskanen   ---    ---    ---    ---    ---    24   18  17 19    15    12 

Marcus Lindgren   27    22    21    16    20    20   16  17 16    13    12 

Stefan Hultman   24    29    20    20    26    16   22  --- ---    ---   --- 

Hans Adielsson   28    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- ---    ---   --- 

Fotnot: * = Tränaren var inte bland de 50 som kört in mest pengar under året  
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 TOPPTRÄNARNA PÅ V75  

I början av nyårsbrevet såg vi att det var ett glapp på över 2 miljoner i inkört mellan Tomas 

Malmqvist på 19:e plats i Tränarallsvenskan och Magnus Dahlén på 20:e. 2019 minskade 

också antalet tränare som körde in över 6 miljoner från 22 till 19. Det här kan bero på att de 

tränarna som tillhör den yttersta toppen skaffat sig fördelar gentemot de som ligger en bit 

längre ner. Ett tydligt tecken på det här är att det under 2018 bara var åtta tränare som vann 

mer än 10 stycken V75-lopp. Under 2019 steg den siffran rejält till tolv. Och då ska vi ha i 

tanke att det 2019 för första gången på evigheter innehöll färre V75-lopp än året innan (85 

omgångar mot 86). Nedan kommer de tolv tränare som vann minst 10 V75-lopp under året. 
 

 TRÄNARE MED 10+ ELLER 15+ SEGRAR PÅ V75 2019 

   2008  2009 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017  2018  2019 

Timo Nurmos    31    21    14    10    14    18    23   17  18 35 46  50 

Robert Bergh    10    10    ---    12    17    29    40   23  20 37 20  26 

Daniel Redén    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   17  20 18 31  24 

Björn Goop    ---    ---    ---    18    ---    15    12   10  24 15 21  22 

Peter Untersteiner    ---    11    ---    ---    ---    ---    32   25  28 26 23  16 

Adrian Kolgjini    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- --- ---  15   

Stefan Melander    ---    ---    ---    11    41    13    12   17  21 10 14  14 

Conrad Lugauer    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- --- ---  14   

  A.Gocciadoro    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- --- ---  13   

Jerry Riordan    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- --- ---  12   

Svante Båth    ---    ---    ---    ---    ---    ---    21   ---  12 11 17  11 

Johan Untersteiner    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---  --- 19 10  11 

Timo Nurmos har haft ett nytt rekordår och är förste tränare att nå 50 V75-segrar under ett år 

sedan Åke Svanstedt glansdagar (se tabell nedan). Adrian Kolgjini tog klivet in på listan vi ser 

här igen att Untersteiners tappar mark. Johan och Peter har tillsammans följande trend 2017-

2019: 45 – 33 – 27. Ett skäl till tappet kan säkert vara Conrad Lugauer och Jerry Riordans 

framgångar i samma trakter. 

Förutom de här tolv var även Jörgen Westholm (9-16-18) nära gränsen på 10 vinster och 

detsamma gäller Jan-Olov Persson (8-9-4). Persson som ännu inte något år klarat av gränsen 

på 10 vinster. Nedan kommer en tabell med de tränare som klarat av 10+ gränsen sedan 2008. 

 

10+/15+ TRÄNARE TIDIGARE ÅR 

   2008  2009 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016  2017  2018  2019 

Lutfi Kolgjini   20    29    18    20    20    ---    13   18   11  26  --- --- 

Jörgen Westholm    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---   ---  10  --- --- 

Per Lennartsson    ---    ---    ---    15    12    ---    ---   ---   ---  10  --- --- 

Reijo Liljendahl    ---    ---    ---    ---    ---    ---    13   19   23  ---  --- --- 

Stig H Johansson    26    36    17    13    17    29    14   16   18  ---  --- --- 

Veijo Heiskanen    ---    ---    ---    ---    ---    ---    13   ---   14  ---  --- --- 

Hans R Strömberg    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---   ---   12  ---  --- --- 

Roger Walmann    13    ---    13    ---    10    14    ---   13   10  ---  --- --- 

Ulf Stenströmer    ---    ---    ---    ---    ---    ---    11   16   ---  ---  --- --- 

Stefan Hultman    15    11    10    17    ---    18    ---   12   ---  ---  --- --- 

Flemming Jensen    ---    ---    10    10    ---    15    10   ---   ---  ---  --- --- 

Åke Svanstedt    25    47    45    59    57    33    ---   ---   ---  ---  --- --- 

Olle Goop    27    14    19     ---    ---    ---    ---     ---   ---  ---  --- --- 

Kari Lähdekorpi    32    26    26    10    ---    ---    ---   ---   ---  ---  --- --- 

Hans Adielsson    11    16    ---    ---    ---    ---    ---   ---   ---  ---  --- --- 
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 SPIKKUSK-RANKEN TOPP20 - 2020  

Som vanligt mycket om kuskar när året sammanfattas. Jag återkomma med spikkuskarna i 

något månadsbrev längre fram men redan nu en första koll på toppkuskarnas resultat. 

Seger % Segerprocent med V75-favoriter sedan 2003 

Favoriter Antal vinster och antal uppsittningar som favorit 

Diff 18-19 Visar hur resultatet ändrats mot avstämningen 181231 

Resultat 2019 Visar antal vinster och uppsittningar som favorit under 2019 

DE (nu) FYRA UNDERSKATTADE 
  Seger %   Favoriter      Diff 18-19      Resultat 2019 

1 Thomas Uhrberg   46   58 av 125 -   1   2 av     5 (40%) 

2 Ulf Eriksson   43   13 av   30 +11   6 av     8 (75%) 

3 Rikard N Skoglund   42   10 av   24 - 18   7 av   19 (37%) 

4 Erik Adielsson   40 263 av 651 +/-0   9 av   21 (43%) 

Kommentar: Erik Adielsson och Thomas Uhrberg är lika stabila som vanligt. Båda klarar 40 %´s gränsen 

under 2019. In bland de underskattade kommer nu även Ulf Eriksson och Rikard N Skoglund. Ulf i och för 

sig mycket tack vare Milligan´s Schools framgångar men även om en del av styrningarna varit av modellen 

att hästen räddade kusken vann Ulf ändå 6 av 8 lopp med favoriter under 2019. Rikard måste höja sig 

ytterligare en nivå under 2020 för att vara kvar på i toppen då han fick 37 % under 2019 men med tidigare 

års resultat ger det totalt 42 %.  

DE FEM PÅ GRÄNSEN 
  Seger %   Favoriter      Diff 18-19      Resultat 2019 

     5 Lutfi Kolgjini     39   67 av 172 +/-0   0 av     2 (  0%) 

     6 Conrad Lugauer     38   20 av   52 +  2   6 av   11 (55%) 

     7 Örjan Kihlström     38 316 av 832 -   1  25 av   80 (31%) 

     8 Peter Ingves     38   33 av   87 +/-0   2 av     6 (33%) 

     9 Peter Untersteiner     38   83 av 221 -   1   3 av   17 (18%) 

Kommentar: Peter Untersteiners svacka på V75 fortsätter. 27 % under 2018 blev ännu sämre med bara 18 

% 2019. Även Örjan Kihlström har haft ett framför allt nattsvart andra halvår. På året blev det bara 31 %. 

På väg upp mot De underskattade är Conrad Lugauer med 55 % vinster med favoriterna under året.  

ÖVRIGA TOPPKUSKAR 
  Seger %   Favoriter      Diff 18-19      Resultat 2019 

10 Ulf Ohlsson   37 125 av 332 -   1 10 av   34 (29%) 

11 Jorma Kontio   35 143 av 405 -   2 11 av   47 (23%) 

12 Robert Bergh   35   90 av 256 -   1   5 av   17 (29%) 

13 Joakim Lövgren   35   21 av   60 -   1   2 av     7 (29%) 

14 Björn Goop   35 228 av 657 +  1 15 av   39 (38%)  

15 Carl Johan Jepson   34   21 av   62 -   5   7 av   26 (27%) 

16 Flemming Jensen   34   26 av   77 +  3   5 av     9 (56%) 

17 Adrian Kolgjini   32   11 av   43 +  6   5 av     7 (71%) 

18 Johan Untersteiner   29   35 av 120 -   1   4 av   16 (25%) 

19 Magnus A Djuse   25     2 av     8 NY   2 av     8 (25%) 

20 Christoffer Eriksson   25   12 av   48 -   1   1 av     5 (20%) 

Kommentar: Jag har nämnt det rätt många gånger under året att det tar tid innan en kusk blir säker som 

spikkusk. Kanske har det stabiliserat sig för Adrian Kolgjini nu då han under 2019 vann med 5 av 7 

favoriter vilket ger höga 56 %. Bortsett från Björn Goop och Flemming Jensen har samtliga övriga på listan 

ovanför haft svaga år och inte ens klarat en nivå på 30 %. Tittar vi in i framtiden så tror jag att Carl Johan 

Jepson kan få ketchupeffekt under nästa år och sen får vi se åren framåt hur lång tid det tar innan löftet 

Magnus A Djuse blir stabil som spikkusk. 

Litet axplock från 2019 med intressanta kuskar som inte klarar Toppkusk kravet men som vi säkert får se 

ofta i favoritroll under 2020. Emilia Leo vann med 1 av 6. Rick Ebbinge med 5 av 5. Magnus T 

Gundersen med 4 av 8. Daniel Wäjersten med 2 av 5. Tom Erik Solberg med 1 av 7. Per Lennartsson 

med 2 av 2. Steen Juul med 2 av 2. Kevin Oscarsson med 2 av 4.  
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 TIPSLIGAN 2019  

Det är bara att säga Grattis till Guiden som satte flest tipsettor under 2019! Det hade kunnat 

slutat annorlunda OM detaljer i Winter Burst-loppen slutat annorlunda. Om inte Roofparty 

varit sjuk vid starten på Halmstad. Om inte Kontio kört upp i vagnen i sista kurvan med Björs 

Frej på Romme. Om inte Antonio Trot gått över i passgång med segern klar på annandagen. 

Om inte Alhambra Mail fått perfekt lucka in på upploppet på nyårsdagen. Och så vidare och 

så vidare. Det är små små detaljer som avgör men så är det ofta även när vinnare går in. 

2015 lyckades Ronden med bedriften att under ett helt år slå favoriterna via +1 vinnare. 

Guiden lyckades under 2019 med att slå favoriterna med +2 vinnare! För egen del lyckades 

själv för första gången med att få +/-0 mot favoriterna under ett helt år. Efter 592 av de 595 

V75-loppen låg jag t.o.m. före och i de tre avslutade loppen hade jag bara ett lopp där 

tipsettan inte var favorit och den vann. Surt då jag tidigare i veckan till och med var inne på 

spika The Gambler men istället på slutet svängde över på en annan tipsetta. 

Här behövs någon rad om varför det är så svårt att slå streckfavoriterna för en expert. Det sker 

alltid saker sista dygnet som spelarkåren kan agera på men som inte går att ändra när 

tidningar och tips är tryckta. Det kan vara ändrad taktiska upplägg, barfotaändringar, 

tveksamma träningsrundor, rapporter om hästar som inte druckit på resan, strykningar som 

ändrar, vädret som ändrar banförhållandet eller egentligen vad som helst. 

För varje sådan förändring som sker, och som ger resultat genom att nya favoriten vinner, 

måste aktören lyckats hitta en icke-favorit som har bäst vinstchans i loppet flera dagar i 

förväg – utan att andra hittar samma sak. Det här är ju det som analyseringsmässigt är den 

stora tjusningen men att under ett helt år klara av det är stort! Förutom Guiden har som sagt 

bara Ronden fixat det en gång tidigare. Travkonsulten sällar sig nu till Expressen som är de 

enda andra som under ett år tangerat favoriterna under 2010-talet.  

 

Fast med det sagt ska vi så klart inte fokusera på 2019 utan istället den fina maratontabellen 

längst upp till höger på bilden med 1856 mot 1839 eller att Travkonsulten är ensam om fyra 

noteringar på Topp20-listan under 2010-talet.        

Lite kort om några andra saker på bilden ovan. Att jag har lägst streckad snittvinnare av 

aktörerna värmer lite extra. Aktörer som går på hästar med sämre chans men kanske lite större 
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spelvärde (t.ex. går på en 20 %-are i ett tvåhästarslopp där favoriten är en 40 %-are) borde 

över tiden få lägre snittstreck%. Min filosofi är att hästen som är 1:a rankad ska vara den med 

högst vinstchans. Extra skönt då att både kunna matcha såväl Guiden i den matchen samt slå 

alla övriga när det gäller lägsta streckprocent.  

Gällande vinnarspelsnettot så kolla Aftonbladet och Vi Tippa med -18,2 och -16,6. Då ATG:s 

vinnarspelsavdrag under året sänks till 15 % är tipsen från de två aktörerna sämre än att 

använda sömmersketips (som skulle få -15 %)! Vi ser också att spelarkåren taxerar favoriterna 

ganska bra med -14,4 %. Om bilden under med minus för både Travkonsulten & Guiden så 

ska man självklart inte spela vinnare på alla tipsettor! Därför är de nivåerna helt OK! 

 

 NYA HEMSIDAN – www.speedanalysen.se  

Så skönt att vara igång med nya hemsidan www.speedanalysen.se och jag tycker det fungerar 

riktigt bra. Om det krånglar med lösenorden så klicka på Glömt lösenord som hittas via Mitt 

Konto – Medlemskap – Hantera. Då kommer det en länk till din mailadress där du kan 

registrera nya lösenordet och sen kommer det fungera.  

För de som vill teckna abonnemang på Speedanalysen kom ihåg att det alltid är billigast om 

man köpt Travkonsulten 2019. Med köp av boken (599:- + porto) följer automatiskt fyra 

månaders abonnemang på Speedanalysen. För den som främst vill åt analyserna kan man 

se det som en veckokostnad på 36:-. 

Visst går det att köpa analysen under en vecka för 75:- (vilket är halva priset av vad liknande 

tjänster på marknaden tar) men jag tycker att priset inte ska vara mer än de 29-36:- som det 

blir om man köper boken och får abonnemanget gratis i 4 månader. När väl de fyra 

månaderna gått kommer lösningen in som gör att abonnemangspriset rabatteras med 61 % 

från de redan från början låga nivåerna. Nedan kommer priserna som gäller. Skulle det vara 

några problem så hör av dig till travkonsulten@yahoo.se.  

Ordinarie pris   Med 61 % Rabatt  

En vecka            75:-                29:- 

En månad          315:-              123:- 

Ett halvår       1.750:-              683:-  

Nedan kommer en bild som hur det ser ut i mailen när du registrerat dig och får en länk 

genom vilken du sedan kan ändra till det lösenord du vill ha på hemsidan. 

  

Ha det gott! Lycka till i helgen och nu gör vi 2020 till ett kanonår! 

  

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

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

