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Innehåll: 

Skrällindex & Bra kuskar skräller-myten 

ALLA Förkortningar i Speedanalysen förklaras! 

 
 

Hej, 

 

Då var vi förbi Elitloppet som trots att loppet fick genomföras utan publik på plats ändå gav 

märkliga känsloupplevelser efteråt. Först det underbara med att Propulsion fick vinna loppet 

i fjärde försöket och sedan bara dan efter de märkliga uppgifterna om att hästen kanske inte 

ens skulle ha fått startat på svensk mark - en endaste gång. Mycket märklig tajming och 

tråkigt efterspel som lär fortgå ett tag. 

I det här månadsbrevet ska vi fokusera på i huvudsak två saker. Först att jag (äntligen!) 

lyckats få fram skrällindex för 2019 års V75-lopp och sedan något som många önskat. En 

översikt över alla förkortningar som finns i Notera!-raden. 

  Skrällindex  & Bra kuskar skräller-myten  

Ni som läst senaste boken vet att det är en myt att bra kuskar skräller. Sanningen är den att 

det istället är offensiva kuskar som skräller. Nu när vi är inne i juni är det verkligen på tiden 

att jag kan presentera skrällindex-siffrorna för 2019. Att det dröjt så länge beror på att jag bara 

haft tillgång till ena delen av de två fakta som behövs för att kunna räkna ut ekvationen.  

De två saker som behövs för att avgöra ifall en kusk skräller ofta är: 

Ett – Hur många lopp skrällde kusken i? 

Två – Hur många V75-lopp körde kusken? 

Utan båda de två kan man inte jämföra och se vilka kuskar som skräller oftare än andra. Då 

skulle man kunna påstå att Anders Eriksson och Jorma Kontio skräller lika ofta för att båda 

vann med två hästar streckade på mindre än 8 % under 2019. Skillnaden mellan de två är 

dock att Anders körde 27 V75-lopp under året medan Kontio körde 275. Antalsmässigt 

skräller de lika ofta men sett till antal körda lopp skrällde Anders 10 ggr så ofta. 

I förra boken gick jag på djupet med alla intressanta kuskar och vi såg att det bland 

toppkuskarna (de 10 som kör flest lopp) bara fanns två som klarade skrällgränsen på 3 %. 

Kravet jag satte för ofta var alltså att en kusk behövde skrälla tre gånger på körda 100 lopp.  

När det var dags att sammanställa 2019 års lopp var jag självklart nyfiken på hur det gått för 

de 15 skrällkuskarna som klarade 3 %-kravet (och kört minst 150 V75-lopp sedan 2011). 

Tyvärr fick jag problem när jag skulle plocka ut siffrorna för körda lopp för travsport.se. 
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Antal skrällar för varje kusk hämtas från min egen databas men jag för ingen statistik över 

antal körda lopp för kuskarna. När då ST ändrat på hemsidan till STL-lopp istället för V75-

lopp fanns inte länge någon databas för antal körda lopp att jämföra skrällarna med.  

Den här förändringen kom som en effekt från avregleringen av spelmarknaden och det gjorde 

att varken ST eller ATG kunde hjälpa mig med att få fram antal körda V75-lopp för kuskarna. 

Och utan sådan fakta - går inte skrällindexet att räkna fram. 

Då jag verkligen gillar de här siffrorna gav jag inte upp. Det inte bara för att få fram vilka 

kuskar som ofta skräller utan minst lika mycket för att kuskar som Örjan Kihlström, Jorma 

Kontio och Ulf Ohlsson i stort sett aldrig skräller – tvärtemot vad som ofta sägs i TV med bra 

kuskar skrällar. Örjan, Jorma och Ohlsson är i stort sett alltid överstreckade när de kör hästar 

som spelarkåren taxerat till låg vinstchans. 

Efter lite funderande kom jag på hur jag via min databas på ett relativt enkelt sätt kunde få 

fram uppgifterna om antal anmälda kuskar till V75-loppen. Då inte bara för lopp på svenska 

travbanor utan nu även för lopp från V75-omgångar körda i våra grannländer vilket är ett 

framtida plus. Sedan blev det till att manuellt dra av antal gånger som en kusk var struken 

under året. Med det gjort så voila! – nu har vi siffrorna.  

Innan vi kommer till siffrorna vill jag ge en liten bakgrund till varför jag tog fram 

skrällindexet. Precis som många av kategorierna i böckerna kommer idéerna från er som 

följer konceptet. Någon av er (minns tyvärr inte vem) hörde av sig till mig efter att ha satt dit 

en Johan Untersteiner skräll och sa ”Jag försöker alltid ta med Johan Untersteiner när jag 

kan. Han väljer hellre invändig resa sista varvet än att gå i spåren om han tror att det är 

enda sättet han kan vinna loppet på. Det har gett mig rätt många fina vinster”. 

Passande därför att Johan var kusken som fick högst skrällindex av landets alla kuskar förra 

året bland de som körde mer än 50 V75-lopp. Johan satte dit 8 skrällar på 155 lopp! Nedan de 

18 kuskar som kört flest V75-lopp under 2019 sorterade efter årets skrällindex: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Än mer passande att det här månadsbrevet skickas ut efter att Johan Untersteiner i lördags 

skrällt i sista avdelningen med Quick Lane. En häst jag drog ner ett snäpp i rankingen efter att 

Johan låg lägre än inlandsisen gällande vinstchansen på förhand. Men hur gick det i loppet? 

Jo – i stort sett exakt som den av er som följer konceptet en gång sa till mig – Johan kör hellre 

invändigt om han tror att det är enda sättet han kan vinna loppet på!  

Johan valde 3:e inner. På sista bortre väljer Kevin Gondet (felaktigt med facit på hand) att gå 

ut i 3:e spår och Johan kan byta ut 3:e inner till 2:a ytter. Ett par 100 meter senare är Gondets 

häst trött och Johan får sesam öppna dig och kan sätta nosen först - precis på mållinjen! 

I senaste boken visade jag på att de yngre kuskarna skräller oftare än de äldre och inte sitter 

lugna i båten på samma sätt. De letar likt Johan U-citatet efter bästa sättet att vinna loppet. I 

vänstra kolumnen har vi fyra födda på 80-talet eller senare: Rikard N Skoglund (-89), Johan 

Skrällindex 2019 
KUSKAR SOM KÖRDE MINST 80 LOPP UNDER 2019 

Johan Untersteiner 8 av 155 5,2 Örjan Kihlström  5 av 338      1,5 

Magnus A Djuse 4 av   81 4,9 Adrian Kolgjini  2 av 140      1,4 

Jörgen Westholm 4 av   91 4,4 Per Lennartsson  1 av   88      1,1 

Robert Bergh 4 av 152 2,6 Ulf Ohlsson  3 av 284      1,1 

Björn Goop 5 av 212 2,4 Kim Eriksson  1 av 103      1,0 

Erik Adielsson 5 av 215 2,3 Christoffer Eriksson 1 av 107      0,9 

Rikard N Skoglund 4 av 214 1,9 Jorma Kontio  2 av 275      0,7 

Oskar J Andersson 2 av 108 1,9 Peter Untersteiner  1 av 160      0,6 
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Untersteiner (-84), Magnus A Djuse (-00) och Oskar J Andersson (-92). På högra sidan har vi 

tre: Adrian Kolgjini (-93), Kim Eriksson (-84) och Christoffer Eriksson (-87). Det som dock 

är intressant med de tre yngre kuskarna på högersidan är att de alla tillhör de 15 tidigare 

skrällkuskarna - men har haft ett sämre skräll-år 2019. I den här statistiken påverkar varje 

enskild vinst väldigt mycket och det behövs ett antal år för att få ett stabilt underlag även om 

en del kuskar inte verkar behöva det utan levererar år efter år. 

Tillbaka till åldersaspekten. Äldsta kusken i vänstra kolumnen är Robert Bergh (-68) som är 

född på 60-talet. Övriga kuskar är födda på 70-talet eller senare. På högra sidan finns fem 

kuskar födda innan Bergh. Örjan Kihlström (-62), Ulf Ohlsson (-64), Peter Untersteiner (-60), 

Per Lennartsson (-66) och Jorma Kontio (-58).  

Nu är inte åldern i sig det viktigaste utan det handlar om en positiv inställningen i att köra för 

vinst. Högst skrällindex av Skrällkuskarna fick ständige optimisten Åke Lindblom född 1954. 

Åke kör nästan enbart egentränade hästar och hans resultat senaste sex åren ser ut så här: 

2014  2 skrällar      35 lopp  5,7 % 

2015  1 skräll    28 lopp  3,6 % 

2016  0 skrällar      12 lopp  0,0 % 

2017  1 skräll    16 lopp  6,3 % 

2018  1 skräll    19 lopp  5,3 % 

2019  1 skräll    16 lopp  6,3 % 

2011-2019 7 skrällar  185 lopp  3,8 % 

Vilka övriga kuskar fick också högre skrällindex än Johan Untersteiners 5,2 % - bland kuskar 

som körde minst 20 stycken V75-lopp under året? Något som kräver minst två skrällar. Jo, 

även här står de yngre och offensiva i centrum. Anders Eriksson (-90) har jag redan nämnt 

som fick 7,4 % (2 av 27). Unga norskduon Erlend Rennesvik (-94) 7,4 % (2 av 27) och 

Magnus T Gundersen (-97) 6,0 (3 av 50) är ytterligare två 90-talister. I sammanhanget äldre 

John Östman (-69) fick 9,5 % (2 av 21). Ytterligare en norsk kusk måste nämnas och det är 

ständigt underskattade Åsbjörn Tengsareid 5,6 % (2 av 36).  

Som det går att se på sidan 26 i senaste boken låg såväl Rennesvik som Tengsareid i toppen 

för antal skrällar av norska kuskar under åren 2011 - 2018. När vi nu lägger till 2019 års lopp 

ser topplistan för antal skrällar av nordiska kuskar ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titta i Norge-kolumnen. Som jag ofta säger – vi svenskar överskattar alltid Frode Hamre när 

V75 körs i Norge. Det gäller både med favoriter och som skrällkusk. 8 %-aren Amazing Case 

Antal skrällar övriga nordiska länder 2011-2019 
 NORGE   DANMARK   FINLAND 
Erlend Rennesvik 8      Flemming Jensen 12 Mika Forss      7 

Åsbjörn Tengsareid 8      Jeppe Juel    4 Ari Moilanen      3 

Lars Anvar Kolle 7      Birger Jörgensen     3 Pekka Korpi      2 

Tom Erik Solberg 5      Mads H Nielsen    2 Tommi Kylliäinen      2 

Magnus T Gundersen 4      Ken Ecce    2  Esa Holopainen      2 

Kai Johansen 4      Bo Westergaard    2 

Geir Vegard Gundersen 3 

Jan Roar Mjölneröd 2 

Eirik Höitomt 2 

Göran Antonsen 2 

Dag-Sveinung Dalen 2 

Kristian Malmin 2 

Ole Johan Östre 2 

Frode Hamre 2 
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i förra årets Momarken-omgång gjorde att Frode sedan 2011 har två skrällar. Den första 

skrällen kom i Momarkens omgång 2015 - Relight my Fire 7 %. De enda två Frode Hamre 

skrällarna senaste nio åren har alltså varit en 7 och en 8 %-are. Låt oss jämföra det med 

Åsbjörn Tengsareids och Erlend Rennesviks skrällar samma period: 

Insats% Tengsareids skrällar: 6 – 3 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 (och 2011 9 % i dåvarande Streck%) 

Insats% Renneviks skrällar: 4 – 3 – 5 – 2 – 7 – 4 – 3 – 4  

Till sist en sak om de utländska kuskarna. Precis som för våra svenska kuskar är en del bättre 

på att sätta dit skrällar och andra bättre på att förvalta favoritskapet. Förra lördagen körde 

Bjerke årets första Norge-omgång, efter att Momarken fick ställa in p.g.a. Corona-krisen. Det 

var årets andra nordiska då vi också haft en Danmarksomgång.  

På sidan 78 i senaste boken finns en lista över åtta utländska kuskar som varit favorit på V75 

minst 10 gånger sedan 2003. Vi ser där att Steen Juul ligger i topp med 50 %´s vinster. Titta 

på förra sidan igen - vi hittar inte Juul någonstans bland skrällkuskarna. Han har bara en 

skrällvinst sedan 2011. Å andra sidan är Rennesvik en kusk jag undviker att spika. Erlend har 

bara vunnit med 25 % av hans favoriter historiskt (3 av 12). 2019 blev det en vinst i fem lopp.  

Jag vill jämföra honom med vår svenska Johan Untersteiner. Skräller ofta – men undvik att 

spika då det som favorit för ofta blir för passiva upplägg. Ni som följer konceptet vet att jag 

med jämna mellanrum skriver om Johans resultat på Facebooksidan. Förra året blev det även 

för honom 25 % i segerprocent för favoriterna med 4 vinster i 16 lopp.  

En bättre norsk spikkusk är istället Tom Erik Solberg. I Bjerkes omgång förra söndagen vann 

tre favoriter. Tessy d´Ete, Odd Herakles och Zarenne Fas. Alla tre hade Solberg i sulkyn! 

Tidigare under året har Solberg varit favorit på svensk mark två gånger – även då har det 

blivit segrar. Solberg har därmed 5 av 5 så här långt i år.  

Några rader om Per Nordström (-67). Under 2019 körde Per sju V75-lopp och satte dit två 

skrällar. Totalt under 2011-2019 har Per satt dit 4 skrällar i 73 lopp (5,5 % i skrällindex).  

Nedan en sammanställning för 2019. Längst upp till höger ser vi att endast åtta kuskar är kvar 

med epitetet skrällkusk. Men självklart ska du fortsatt vakta kuskar som Jepson, Adrian, Kim 

och Christoffer. De skräller betydligt oftare än Jorma, Örjan, Ohlsson och Jansson.  
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(Om bilden på förra sidan är Johans skräll i lördags inte inlagd) 

Det är alltid små detaljer som är avgörande i jakten på 7 rätt. Det kan vara vad som helst. 

Ibland ett målfoto åt rätt eller fel håll, ibland en huva som inte gick att rycka av för att ett 

snöre gått av och ibland något vi glömt bort som vi borde haft koll på.  

Efter att Untersteiner vann med Quick Lane i lördags via spårsnål resa och att Johan i stort 

sett gav ett avslag på förhand blev jag nyfiken på hur det gick för honom i den 

tränarskrällanalys jag genomförde i samband med att jag följde upp kuskarna i förra boken. På 

sidan 27 i förra boken ser vi att det endast är Per Lennartsson som skräller oftare som tränare 

än Johan bland de 26 tränare som hade minst 300 V75-starter åren 2011-2018. 

De båda är försiktiga generaler när de uttalar sig om hästarnas chanser men sedan i loppen 

kuskar som gärna går invändigt för att spara meter vilket, som i lördags för Johan, kan ge en 

skräll! Att de här två, och även andra som t.ex. Svante Båth, är försiktiga i sina uttalanden om 

hästarnas chanser ligger på oss som spelare att läsa in och förstå skillnaden – och för mig i fall 

som i lördags – komma ihåg!  

Motpolen, tränare som i stort sett alltid tror på vinstchans, skräller ofta just för att det blir 

vargen kommer-varningar. De ropar så ofta på skräll att spelarkåren slutar att lyssna. I den 

gruppen passar nämnda Åke Lindblom in men även Veijo Heiskanen och Lutfi Kolgjini. Från 

tidigare år minns vi Kari Lähdekorpi. 

På sidan 28 ser vi att tränare som Daniel Redén, Reijo Liljendahl och Roger Walmann är tre 

som är duktiga på att informera spelarna om hästens chanser och därmed tränare som sällan 

skräller. Även på den listan hittar vi Johan Untersteiner och Per Lennartsson i botten. 

Tyvärr, med tanke på att det inte går att få statistik om tränares V75-starter, går statistiken 

som följer skrälltränarna på samma sätt som skrällkuskarna i graven. Enda sättet att just nu 

följa det här framåt är antalsmässigt och nedan kommer de tränare som skrällt vid minst åtta 

tillfällen sedan 2011 fram till i lördags + Adrian Kolgjini. Topp3 under året är grönmarkerat. 

VILKA TRÄNARE SKRÄLLER OFTAST - ANTALSMÄSSIGT 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tot  

Robert Bergh    9    3    4  11    1    1  13    6    5    2 50   

Peter Untersteiner    2    3    4    5  10    3    1    4    7    4 36   

Timo Nurmos    2    3    1    6    3    1    7    4    4    1 32   

Lutfi Kolgjini    4    1    3    2    5     4    6    3    0  28    

Åke Svanstedt  10  12    6    0    0    0    0    0    0  28   

Stefan Melander    3    9    3    1    1    3    0    3    1  24    

Björn Goop    1    1    4    2    3    3    2    5    3    2 23  

Johan Untersteiner    0    0    0    3    1    1    8    3    4    1 21    

Svante Båth    4     1    0    8    1    1    2    2    1  20   

Stig H Johansson    2    4    1    3       4    4    0    1    0  19    

Per Lennartsson    6    4    0    1    0    1    4    1    0  17      

Veijo Heiskanen    2    2    1    2    2    2    3    0    2  16      

Jörgen Westholm    0    0    2    0    2    0    3    2    5    1 15   

Flemming Jensen    0    3    2    3    1    1    2    1    1  14   

Thomas Uhrberg    0    1    3    0    2    2    3    0    0    1 12   

Jerry Riordan    0    0    0    1    1    1    2    2    3    1 11 

Roger Walmann    1    2    1    0    3    1    1    0    1    1 11   

Reijo Liljendahl    0    0      2    1    2    4    1    0    1  11   

Tomas Malmqvist    2    0    0    2    0    6    1    0    0  11      

Ulf Stenströmer    1    1    0    1    1    1    0    2    0    2   9     

Joakim Lövgren    1    1    1    1    1    0    1    3    1    9    

Daniel Redén    1    0    0    2    1    0    1    2    1    8   

Stefan Persson    0    2    1    1    2    1    0    1    0    8         

Adrian Kolgjini    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 
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Från 2016 fram till skrivande stund har Robert Bergh tränat 27 skrällar och Peter Untersteiner 

19. Det som sticker ut bland de två tränarnas skrällar är att det ofta är andra kuskar som 

skräller. Bergh har bara suttit i sulkyn vid 13 av 27 (48 %) vinster och för Peter är det så få 

fall som 6 av 19 (32 %). 

I Berghs fall har det här att göra med att han har en filial i Sundsvall men också med att hans 

hästar blir mindre streckade när andra än han själv sitter i sulkyn. Kuskarna i övrigt som 

skrällt med Bergh-hästar är: Christoffer Eriksson (3), Kim Eriksson (2), Johnny Takter, 

Preben Sövik, Ulf Eriksson, Erik Adielsson, Per Lennartsson, Nicklas Westerholm, Caroline 

Åkerlund, Gunnar Austevoll och Mats E Djuse. 

För Untersteiner är det snarare så att hästen som Peter kör blir hårt betrodd även om det skulle 

vara så att en annan häst i loppet, efter spårlottningen, har en bättre chans. Kuskarna i övrigt 

som skrällt med Peter-tränade hästar är: Johan Untersteiner (4), Henriette Larsen (3), Peter 

Ingves (2), Tova Bengtsson, Ulf Ohlsson, Magnus Jakobsson och Erik Adielsson. 

 

  ALLT I NOTERA!-KOLUMNEN  
NU är äntligen allt uppdaterat på förklaringssidan i Speedanalysen. Siffrorna är uppdaterade 

med alla lopp fram till sista omgången 2019. Det här gäller både de 14 spikkategorier som 

finns på framsidan i spikblocket och delen som förklarar vad de olika förkortningarna i 

Notera!-raden betyder. Nedan en bild på uppdaterade analysförklaringen. 

 

Väldigt mycket grönt i nettoplusraden (20 %-raden) men alla kategorier får inte grönt där och 

två av dem klarar inte ens 40 %´s gränsen för hur ofta en spikkategori sitter. Varför tycker jag 

då att Speed och Kusk är så viktiga att de förtjänar sin plats i viktiga spikblocket? 

Speed för att vi kan dela in alla tipsettor i de som har grönt i minst en kolumn och de som inte 

har grönt i någon. År efter år vinner tipsettorna med minst EN grön markering oftare! Just nu 

ligger 12 månaders siffrorna på rekordhöga 40 % mot (också höga) 33 % och som det går att 

se längst ner på sidan 87 i senaste boken har diffen som högst varit uppe i 11 % på årsbasis. 

En bra grundregel är att kräva minst en grön markering på din spik. Hästar som inte 

fixar det finns det, i kombination med vilka de möter, troligen frågetecken kring. 

Kusk är viktig av samma syfte (bra kuskar vinner oftare med favoriter än genomsnittlige). 

Som jag brukar säga – kusken är ofta viktigare än hästen när du väljer din spik. Däremot är 

det så klart skillnad på vilka chanser de olika kuskarna har över ett helt år och vi måste alltid 

väga in den aktuella hästens vinstchans. Totalt sett är det ändå svårt för en kategori som 

enbart tittar på kusken och inte tar hänsyn alls till vilken hästen är att slå 40 %´s gränsen. 

Därmed är även 39 % en väldigt hög siffra. 
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I den undre delen finns en hel del rött, framför allt i nettoraden. Det kan man fundera kring. 

Nedan kommer först hur det ser ut i Speedanalysen och så tar jag lite om det röda under. 

 

Varför är kategorier viktiga trots det röda? 

M+?: -24 % i Vinnarspelsnetto säger oss att spelarna (som kollektiv) oftare har rätt än vad 

tränarna har. Men då M+? har ett väldigt högt skrällindex på 17,4 är kategorin en guldgruva 

till att hitta bra skrällar – dock inte alla som tränarna tror på. 

(1): Parentesettorna har också minus över nivån. Däremot har de 15 i 9 %´s raden vilket 

betyder att de ändå sitter så pass ofta att det är en viktig detalj. Dock finns det många hästar 

här som gjort någon otrolig insats innan vila men som sedan aldrig når tillbaka till den nivån. 

(2) är mer stabil då det är svårare att göra en riktigt bra s1000-insats än en s500-insats. 

Fos: -24 % för tränarna som vinner nästan var 5:e lopp omräknat till en häst per lopp. Även 

om hästarna ofta vinner är det oftast lågt spelvärde i att spela vinnare på Redén, Nurmos & co. 

Tok: -23 % för hästarna som visat extrem kapacitet för klassen. Det här är ofta hästar som 

redan är otroligt uppmärksammade av spelarkåren och man kan tycka att det därmed inte 

behövs några speedtider för att förstå deras storhet. Men då den här kategorin plockar fram 

hästar som vinner 29 % av loppen och då handlar det inte enbart om tipsettor är det här en 

väldigt viktig kategori. I lördags startade två hästar i omgången – båda vann (Double 

Exposure och Zap di Girifalco). De är inte bara intressanta de gånger en häst markeras med 

Tok, utan lika ofta när en häst inte markeras med Tok vilket gör att vi kanske ska gardera 

upp. Även BOT och Bs1000 får rött i vinnarspelsnetto av liknande anledning som Tok. Det 

ofta handlar om hästar som spelarna har koll på och därmed blir de dåliga spelobjekt. 

Fotnot: Då vinnarspelsavdraget numera är -15 % mot tidigare -20 % ligger den exakta gränsen någonstans 

mellan -15 till -20. Den exakta gränsen för en kategori baseras också på hur långt bakåt jag följt kategorin.   

  Tipsettor 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Ni vet känslan när man av någon anledning, till exempel semester, ligger lite efter och ser att 

man har en tuff period framför sig. Det kan handla om vad som helst vare sig det är att 

Tipsettor 2020 

1 TRAVKONSULTEN 82 
2 Ronden  82 

3 Guiden  80 

4 Expressen 79 

5 Aftonbladet  67 

6 Vi Tippa  58 
Antal favoriter 84 

Tipsettor 12 mån. 
1 TRAVKONSULTEN 214 
2 Ronden  203 

3 Guiden  213 

4 Expressen 209 

5 Aftonbladet  188 

6 Vi Tippa  169 
Antal favoriter 209 

Nettoplus 12 mån. 
1 TRAVKONSULTEN + 1% 
2 Guiden  + 1 % 

3 Ronden  -  4 % 

4 Expressen -  2 % 

5 Aftonbladet  -  7 % 

6 Vi Tippa  -22 % 
Antal favoriter -14 % 
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komma i form, något yrkesmässigt eller något privat. Man ser berget och tänker – bara bita i 

sura äpplet och köra igång. 

Lite åt det håller är känslan inför sommaren (positivt sett vill jag lägga till!) då rutorna för 

tipsettorna på förra sidan visar vad som kommer nu under sommaren. Så här långt i år ligger 

jag (och även Ronden) två pinnar efter favoriterna för tipsettorna. Men tittar vi istället över 12 

månader bakåt ligger jag hela fem pinnar före favoriterna. 

Jag vet inte om det brukar vara så att favoriter blir fel oftare under sommaren, men vore det så 

är den logiska förklaringen att trav under sommaren blir mindre genomanalyserat än under 

vår, höst och vinter. Det gäller hur som helst att under sommaren sätta sju tipsettor fler än 

favoriterna för att kunna hålla min +5 mot favoriterna över årsbasis. Som det går att se till 

rutan till höger är det också där spelvärdet ligger. I att gå emot favoriter som är överstreckade. 

Nu är vi på väg in i sommarens storloppsperiod. På lördag får vi årets första stora 3-

åringsfinaler. Det här är en tid på året då de större redaktionerna ofta slarvar med deras tips, 

troligen som en följd av att många har semestrar. Därför läge att en tid framåt dra ifrån 

Ronden, Guiden och Expressen. 

Sommaren är också en period då det brukar vara svårt att plocka längder för hästarna som 

sitter i kön. Redan på väg in i den här perioden har 2020 så här långt haft färre vinnare från 

4:e+ ytter än något enskilt år bakåt! Vi ser även att vi, efter ett par år med högre siffror, är 

nere på rekord få vinnare från vinnarhålet igen.  

Vilken position hade vinnande hästen med 1000 meter kvar? 
(För 2020 alla lopp fram till Bjerkes omgång 14/6) 

 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Spets 41 38 41 39 39 42 42 43 44 44 42 43 37 38 41 

Vinnarhålet   8   9 11 10 10 10   8   7   5   6   8   7   8   9   5 

Dödens 15 13 14 14 14 16 15 16 16 18 13 15 18 17 18 

2-3:e ytter 16 16 16 15 16 13 14 17 16 14 18 16 18 19 19 

4:e+ ytter 13 18 12 15 12 13 15 12 15 14 17 14 13 13 11 

3:e+ inner   7   5   6   7   9   6   6   5   5   5   3   4   5   5   5 

Yttre spår 44 48 42 44 42 42 44 45 46 46 48 45 49 49 48 

Inre spår 15 14 17 17 19 16 14 12 10 10 11 12 14 14 10 

Spets/Dödens 56 51 56 53 53 58 57 59 59 62 55 58 55 55 59 

 

 SPEEDANALYSEN & RABATTKODEN  

Sveriges mest prisvärda V75-tjänst är själva grundbulten för hela Travkonsultskonceptet och 

framför allt då Speedanalysen. Alla som köpt senaste boken får med en rabattkod som ger 61 

%´s rabatt på abonnemangspriset för analysen efter att de 4 månaderna som följer med köpet 

av boken gått ut. Koden är - speed61. 

Senaste tiden har många som köpt senaste boken köpt abonnemang utan att använda 

rabattkoden. I samtliga sådana fall - vare sig det handlar om vecka, månad eller 

halvårsabonnemang – går jag in manuellt och lägger till abonnemangstid så att ingen ska 

behöva betala överpris för analysen. 

Tiden går fort och det är svårt att komma ihåg koder ett par månader eller ett halvår senare. 

Det vet jag allt för väl själv från alla koder man behöver komma ihåg i olika sammanhang. 
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Därmed lägger jag framöver ut koden här i månadsbreven för att det ska bli lättare att komma 

åt den och ihåg den. Jag tycker inte att analysen ska kosta mer än en normalstor mjukglass för 

att ta en sommarliknelse. Den kommer alltså även framöver att läggas in i månadsbrev 

framöver som en påminnelse så att det blir lätt att hitta den. Jag har också pratat med de som 

byggt sidan och de kommer snart att fixa till så att det blir tydligare hur lång abonnemangstid 

man har kvar på sitt abonnemang. Något som många önskat. Nedan en bild var man lägger in 

rabattkoden speed61 i webbshopen för att det ska bli 61 %´s rabatt.  

 

För er som köpt abonnemang utan att använda koden gör jag som nedan: 
Vecka - Betalt 75:- Borde vara 29,25 med rabatt  Manuellt förlängt till 3 veckor 

Månad - Betalt 315:- Borde vara 122,85 med rabatt Manuellt förlängt till 2,5 månader 

Halvår - Betalt 1.750:- Borde vara 682,50 med rabatt Manuellt förlängt till 1 år + 3 månader  

Till er som köpt till överpris kommer ett mail från mig så att ni ser att jag fixat till det 

manuellt på hemsidan. 

 

 NÄSTA MÅNADSBREV  

Mycket idag om Skrällindex och alla förkortningar i Speedanalysen. Det kommer inte dröja 

allt för länge innan det kommer ett nytt månadsbrev. Då är planen att gå på djupet via 

speciellanalysen med Örjan Kihlström som spikkusk och lite annat smått och gott. 

Innan nästa månadsbrev har vi garanterat kommit en bit vidare in i storloppssäsongen. Juli är 

en av de tre mest V75-täta månaderna på året (efter december och augusti) med många extra 

V75:or. Följande omgångar bjuds vi på fram till sista juli: 

Lördag 27/6:  V75-finaler och Dubbla E3-finaler på Bergsåker 

Torsdag 2/7:  Sprintermästaren på Halmstad, Extra V75:a 

Lördag 4/7:  Halmstad 

Söndag 5/7:  Jarlsberg, Extra V75:a 

Lördag 11/7: Årjängs stora sprinterlopp 

Lördag 18/7:  Axevalla 

Söndag 19/7:  StoChampionatets final på Axevalla, Extra V75:a 

Lördag 25/7:  Bollnäs 

Tisdag 28/7:  Hugo Åbergs Memorial på Jägersro, Extra V75:a 

När man ser omgångarna ovan känns det extra märkligt med tomma läkare. Sprintermästaren-

helgen, Axevallas Trippeltrav och Hugo Åbergs – utan publik! Men vi får vara glada att det 

blir trav överhuvudtaget. Det blir den vanliga Speedanalysen till alla vanliga 

lördagsomgångar, förenklade versionen med alla speedkolumnerna till alla extra omgångar 
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förutom Jarlsbergs omgång där det blir den enklaste versionen med bara BOT-kolumn och 

inte kommenterar om varje häst. I en märklig tid är i varje fall Speedanalyserna upplagda som 

vanligt.       

 

 BOKREA  

Veckorna och månaderna rullar på och jag har ännu inte ändrat priserna i webbshopen. Mest 

prisvärt för den som vill ha ut mest av analyserna är alltid att köpa Travkonsulten 2019 som 

fortsatt kostar 399:- (ordinarie 599:-) och där det fortfarande följer med fyra månaders 

abonnemang. Webbshopen hittas på samma ställe som analyserna på www.speedanalysen.se. 

Jag fortsätter också med Bokrea-upplägget som gör att det går att få abonnemangstid vid köp 

av mina övriga böcker också. Vi kör detta åtminstone juli månad ut.  

 
 

Ha det bra där ute i landet och Lycka till på lördagarna! 

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

 

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

