
1 

 

  
 

 
Innehåll: 

Storloppsvinnare 2019 + 2020 

Am+-kollen-uppföljning 

Örjankollen eller Kuskarnas DISC-test - uppföljning 

 
 

Hej, 

 

Storlopp i stort sett varje vecka just nu och på tisdag är det dags för Derbykvalen på Jägersro. 

Fru Fortuna har gjort sitt för att ge spänning till loppen då Aetos Kronos, Don Fanucci Zet, 

Power, Brother Bill, Bythebook och Hail Mary alla fått dåliga eller chansartade lägen.  

I månadsbrevet blir det fokus på storloppen där Örjan Kihlström pulveriserar motståndet i 

vanlig ordning. Senast i onsdags blev det en seger i Jubileumspokalen med Missle Hill. Örjan 

körde till efter att ungtupparna Magnus A Djuse och Rikard N Skoglund kört klart långt innan 

mållinjen. Något vi sett många gånger under åren. Hur länge kan han fixa att dominera på det 

sätt han gör i just storloppen?  

Men innan vi kommer in på Storloppen börjar vi med en uppföljning av jänkarvagnskollen. 

 

  Jänkarvagnen plockas fram (Am+)  

Vi börjar med att repetera bakgrunden till ämnet. Nedan kommer i kursiv text utdrag från 

förra månadsbrevet som förklarar vad, varför och hur vi följer området:  

ATG började presentera vagnändringar i programmen samt rödmarkera dessa på hemsidan. 

Jättebra…men det finns en bugg i systemet och det är att de inte tar hänsyn till vilken 

startmetod det är i loppet. En häst som kör varannan start i voltstart och varannan start med 

auto och bara har jänkarvagn i auto kommer alltid ha markerat vagnändring fastän hästen 

alltid kör med ordinarie vagn. Så det jag presenterar i Speedanalysen är ändring utifrån 

startmetod - vilket är det intressanta.  

I det här satte jag igång ett antal olika markeringar baserat på vilket typ av byte av vagn det 

var. Till jänkarvagn blir alltid Am+. Men om det blir en vanlig sulky eller en hybridvagn kan 

det, baserat på vilken startmetod det är, bli Hy+, Hy-, Va+ eller Va-. Totalt finns därmed fem 

olika vagnmarkeringar i Speedanalysen. 

Min tes från börjar var att det framför allt är Am+ som kan ge den stora effekten och det som 

vi spelare ska leta efter. Va+ kan också vara intressant (Vanlig sulky i voltstart när det 

tidigare varit hybrid eller jänkarvagn) ifall t.ex. tidigare sulkyn inte fungerade bra men Va- 
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kan betyda att tränaren väljer att spara en vagneffekt för att läget blev för dåligt. Samma sak 

med hybridvagnarna. 74 

Hur har då senaste månaden varit? Jo, fortfarande har ingen häst vunnit med någon variant av 

Hy eller Va! När förra månadsbrevet var klart hade vi 43 hästar. Nu har vi lagt till ytterligare 

31 hästar och har därmed 74 hästar som alla förlorat. 

Däremot fortsätter det att duga in Am+-vinnare. Totalt har nu 12 av 127 hästar vunnit. Nedan 

kommer en bild med alla 8 vinnarna från kategorin under juni, juli och början av augusti.  

 

Som det går att se på bilden är det extra intressant om det saknas rött i speedkolumnerna. 

Undantagen Jagger Boko tävlade i ett lågklassigt lopp i Boden, Argbiggan i ett öppet stolopp 

och Valetta fick en perfekt resa av Goop i vinnarhålet nu i onsdags när hon skrällde. Hennessy 

Am är utlandstränad. Nedan kommer uppdateringar av de fyra olika kategorierna. Efter att det 

duggat in flera skrällar på slutet har kategorin +klassklättrare till och med fixat nettoplus. 

Det ser lovande ut även om vi ska vänta ett par månader till innan vi säger något med allt för 

stor säkerhet och kan se hur bra kategorin är. 

x. Jänkarvagnen plockas fram/Am+ (NY)   19.000:- 
Antal  Träff % T-index V-index Streck %/Odds  Analys Skräll   9%   20% 

2020 1,5   14 0,32   73 24 % /    9,28   15 % ???    9 -  12 

Kategoriförklaring: Hästar markerade med Am+ i Speedanalysen. 

x. ALLA övriga vagnförändringar! (NY)    0:- 
Antal  Träff % T-index V-index Streck %/Odds  Analys Skräll   9%   20% 

2020 1,2     0 0,00 ---- -- % /    ----     7 % 0,0    0 -100 

Kategoriförklaring: Hästar markerade med Hy+, Hy-, Va+ och Va- i Speedanalysen. 

x. Jänkarvagnen plockas fram + Klassklättrare (NY) xxx:- 
Antal  Träff % T-index V-index Streck %/Odds  Analys Skräll   9%   20% 

2020 1,4   16 0,39   54 21 % /    9,74   12 % ???  11 + 12 

Kategoriförklaring: Hästar markerade med Am+ i Speedanalysen & som är klassklättrare. 

x. Jänkarvagnen plockas fram + Barfotabalans (NY) xxx:- 
Antal  Träff % T-index V-index Streck %/Odds  Analys Skräll   9%   20% 

2020 1,3   13 0,33   90 30 % /    7,31     6 % ???  10 -  29 

Kategoriförklaring: Hästar markerade med Am+ i Speedanalysen & som lättas i balansen. 

Observera höga 9%-siffran för +klassklättrare.  

Finns det då några sådana hästar till start idag på Solänget? Ja – följande: 

V75-3: 1 Enriko Ha, 3 Slippery Runway, 4 Global Wizard 

V75-5: 1 High Glider 

Alla fyra riktigt intressanta idag från bra lägen dessutom! 
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  Storloppsvinnare 2019 & 2020  

Nu över till storloppen. Nedan kommer först en bild med alla storloppsvinnare för 2019. Som 

vanligt är det Örjan Kihlström som dominerar och på senare år har även Daniel Redén börjar 

plocka storloppsvinster i unghästloppen. Under 2019 var det Conrads Rödluva, Missle Hill 

och Diana Zet som gav Redén tre storloppsvinnare. Dessutom plockade Propulsion hem tre 

storlopp för äldre hästar. 

 

När vi lägger fokus på 2020 och Redén är det återigen Propulsion, Conrads Rödluva, Missle 

Hill och Diana Zet som spelar huvudrollerna. Gällande Propulsions vinst i Elitloppet fortsätter 

undersökningen så den lägger vi åt sidan. Missle Hill vann Jubileumspokalen i onsdags, 

Conrads Rödluva vann samma tävlingsdag Sto-EM (Ej med i listan på nästa sida då ”bara” 

900.000:- i 1:a pris) och Diana Zet har under 2020 vunnit både Drottning Silvias Pokal och 

StoChampionatet. Som om inte det här vore nog med Redéns dominans har han vunnit 

Sprintermästaren med Don Fanucci Zet och Hugo Åbergs med Double Exposure. 

Hur mycket av Redéns storloppsframgångar som stavas Örjan Kihlström är svårt att veta. 

Men karl verkar inte ha några nerver alls i storloppen. Han dominerar totalt bland kuskarna 

även om Erik Adielsson också haft ett bra 2020 med tre storloppsvinster. Örjan är uppe i sju! 

Han kan därmed nå förra årets 10 vinster och kanske t.o.m. rekordåret 2018 med 11 vinster.  

En mer oväntad storloppsgigant är Per Nordström. Han vann Uppfödningslöpet med 

Revelation förra året. I år har han vunnit Stosprintern med Grande Diva Sisu och Premio 

Going Kronos med Önas Prince. Då har inte ens 2-åringssäsongen börjar på riktigt än och där 

brukar Per dyka upp i segerstriden. Till sist så var Björn Goops vinst med Moni Viking hans 

första (!) storloppsvinst för äldre hästar sedan jag började skriva böckerna. Han vann 

Elitloppet 2006 med Conny Nobell och det är troligen hans enda äldre vinnare tidigare! 
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Nedan en summering av vinnarna. Kolla kuskarna! Örjan har fler vinster än Erik, Goop och 

Kontio tillsammans! Se även Redéns dominans för äldre hästar.  
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  Kuskarnas DISC-test (Örjan-kollen)  

En liten uppdatering av Kuskarnas DISC-test. Inget nytt under solen sedan senast, bortsett 

från att jag även lagt in Flemming Jensen i statistiken. Först uppdaterade siffror för alla tolv 

kuskarna i underlaget just nu och därunder en specialruta om Jensen.  

 

De här siffrorna kommer troligen vara väldigt stabila även om kuskarna åker in i svackor med 

jämna mellanrum.  

För att fullt ut förstå Erik Adielssons storhet. Bland de tolv kuskarna når han följande resultat: 

➢ Endast Johan Untersteiner har färre andel galopper. 

➢ Hans 64 % spetsvinster är 6:e bästa. Helt OK då det är lättast att köra i spets. 

➢ Endast Adrian Kolgjini har högre andel vinster från dödens än hans 60 %.  

➢ 4:e högsta andelen vinster från övriga positioner bakom Adrian, Jensen och Jepson. 

Då Jepson, Adrian, Johan och Jensen har färre uppsittningar än Erik är chansen stor att Erik 

med tiden tar ytterligare några snäpp i en sådan här sammanställning. 

Nedan en fördjupning av Jensen inför starten där Andre Ward var favorit och förlorade. 
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  SNART Kvartalsabonnemang i Speedanalysen  

Tack till Christer som föreslog det här! Mest prisvärt för de som vill abonnera på 

Speedanalysen är alltid att köpa senaste boken då fyra månaders abonnemang följer med. 

Därefter finns rabattkoden speed61 som ger 61 %´s rabatt på abonnemang. En veckas 

abonnemang ska ligga på 25-29:- i veckan. Tidigare har det bara funnits vecka, månad och 

halvår och Christer föreslog att det även skulle vara en kvartalsknapp och jag ska se till att 

fixa det till nästa veckas omgång! Skulle någon redan nu vilja köpa kvartal går det att göra 

via att köpa tre månadsabonnemang och kom som sagt alltid ihåg att använda koden speed61. 

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

 

 V75-LIGAN  

Det är alltid lätt att inför tycka att det ska gå enkelt. Min plan var att dra ifrån de större 

redaktionerna gällande tipsettorna under sommaren (när många semestervikarier hoppar in) 

och det har lyckats gällande Expressen men Ronden och Guiden hakar på. 

Guiden gör det riktigt bra för dagen och ligger t.o.m. på lite bättre ranking än mig under 2020. 

Mer om det i något av de kommande månadsbreven och förhoppningsvis har jag gått förbi 

dem då i rankpoäng. Travkonsulten, Guiden och Ronden ligger just nu dessutom på nettoplus 

för tipsettorna! Nedan rutorna med Tipsettor och Nettoplus för 2020. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 NÄSTA Månadsbrevet  

Det finns ständigt nya stenar att vända på och när nu hösten snart är här och det blir mer 

vanliga rutiner hoppas jag till nästa månadsbrev hinna med att få med min Djävulens advokat 

på mig själv-analys, Springspår på springband och fler intressanta kategorier. 

Ha det gott och Lycka till på lördagarna! 

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

 

Tipsettor 2020 

1 TRAVKONSULTEN 121 
2 Ronden  121 

3 Guiden  119 

4 Expressen  112 

5 Aftonbladet   102 
6 Vi Tippa    87 

 Netto +/- 2020 

1 Guiden  +  5 % 

2 TRAVKONSULTEN +  2 % 
3 Ronden  +  1 % 

4 Expressen  -   6 % 

5 Aftonbladet   -   7 % 

6 Vi Tippa  - 24 % 

http://www.speedanalysen.se/
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