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Innehåll: 

Am+-kollen-uppföljning 

Springspår på Springband 

VM i V75 - 2020 

 
 

Hej, 

 

Med Kriteriehelgen precis genomförd är vi förbi både 3 och 4-åringarnas största helger. Nu är 

det först fokus på Europaderbyt för 4-åringar och sedan Breeders Crown-loppen med 

försök/final. Runt hörnet väntar sedan 2-åringarnas största drabbning - Uppfödningslöpet. 

I det här månadsbrevet läggs den mesta fokusen på årliga VM i V75-tävlingen och framför 

allt vår egen Travkonsults-variant. Men låt oss börja med de områden vi just nu följer live och 

där jag lagt ut bilder löpande på Facebook-sidan Travkonsulten. 

  Jänkarvagnen plockas fram (Am+) - Uppföljning  

I förra månadsbrevet skrev jag: 

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. 

I lördags på Solvalla kom äntligen första Hy+-vinnaren i avslutande V75-7 när Mr Clayton 

J.F. tog sig förbi kort före mål via en resa i vinnarhålet. Äntligen – får vi verkligen säga då vi 

nu har en vinnare på 102 startande hästar! Men samtidigt väcker vinsten nya frågor. Mr 

Clayton J.F. gick nämligen i loppet med barfota runtom och har överlägsen statistik med den 

balansen. Var det en barfotaeffekt igen eller var hybridvagnen i en silverfinal den avgörande 

faktorn? Dessutom kom vinsten via spårsnål resa från vinnarhålet. Hästen hade knappast 

vunnit via en resa i spåren. Låt oss stanna kvar vid Mr Clayton J.F.´s barfotastatistik och dela 

upp hästens starter i Lättas i balansen och Ej lättas i balansen. 

   Lopp - 1:a-2:a-3:a     Inkört  Snitt/Start % ö 50.000:- 

Totalt       40 4-7-11 1.161.400:-   29.035:- 25 % (10 av 40) 

Ej Lättas i balansen     33 2-5-9    659.900:-   19.997:- 15 % (5 av 33) 

Lättas i balansen        7 2-2-2    501.500:-   71.642:- 71 % (5 av 7) 

Det är verkligen en markant skillnad. Det som sticker ut mest är att hästen har tjänat över 

50.000:- i 5 av 6 starter samt har 6 av 7 på plats med Lättas i balansen. Jämför de siffrorna 

med Ej lättas i balansen på raden ovanför. På nästa sida kommer en bildsammanställning över 

de fyra vagnkategorierna. Am+ fortsätter att leverera vinnare efter vinnare och den senaste var 

riktigt skön med Jareth Boko som tipsetta! Jag tror det var min 2:a Skrälltipsetta i år. Dock 

blev jag besviken över oddset och Insats%. Det var tydligt att fler hittade honom och han steg 
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från de 4 % han var streckad på när jag låste Speedanalysen till 8 % vid spelstopp. Innan 

bilden kommer en repetition av vad vi följer på Am+ området: 

Am+ = Hästar som går med jänkarvagn och gick med annan sulkysort i tidigare starten (av 

samma startmetod så alltså inte alla hästar som är rödmarkerade hos atg.se). 

Am+/Klassklättrare = Som ovan plus att hästen är en klassklättrare (sid 126 senaste boken). 

Am+/Lättas i balans = Hästar som både lättas i balansen och ändras till jänkarvagn. 

I förra månadsbrevet skrev jag att Argbiggan (28,43/4 %) var största skrällen för 

Am+/Klassklättrare. Den här månaden har vi fått fyra vinnare streckade på mindre än 12 % 

för Am+/Barfota. Det har gjort att vinnarspelsnetto nu gått över till nettoplus för 

barfotahästarna. Och inte bara lite plus utan hela +19 %. Förutom nämnda Jareth Boko (8 

%/6,40) är de övriga vinnarna senaste månaden Valetta (21,84/ 6 %), Sir Henry P.Hill 

(7,10/11 %) och Upper Face (14,80/7 %).  

Nedan en uppdaterad sammanställning efter senaste omgången som visar de fyra olika 

kategorierna på ett litet annorlunda sätt än de vanliga kategorirutorna. Dessutom till höger två 

tabeller som visar hur bra barfotakategorin står sig mot andra kategorier utan värdering. Med 

utan värdering menar jag att det inte finns något krav på tidigare bra prestation för hästen. 

Vill man vara petig slår det här lite fel för Nurmos då det är en av de tränare som har högst 

segerprocent i landet. En annan sak som slår fel är Viktindexet för Övriga vagnar. Lägg ingen 

fokus på det. Att den slår så fel beror på att den just nu förutsätter att alla vinnare med byte till 

Hybrid eller Vanlig sulky likt Mr Clayton J.F. kommer vara 1 %-are till oddset 38,97.       

 

Den här live-forskningen kommer nu in i en intressant period. Kommer vi att se en skillnad 

när vi kommer in i vintern? Kommer jänkarvagnarna att få sämre siffror eller fortsätter de att 

leverera även när underlaget en genomsnittlig omgång försämras – eller förbättras de kanske 

till och med? Hur blir det med Hybrid och Vanlig sulky? När får vi första byte till Vanlig 

Sulky-vinnare? När får vi en Hybrid-vinnare som inte samtidigt lättas i balansen? Spännande 

fortsättning men ska vi döma på det vi har redan nu verkar jänkarvagnsbyte vara viktigare än 

barfotabalans. En liten detaljförbättring är att jag framöver markerar upp så ni i analysen ser 

vilka som är Klassklättrare. Jag gör det genom att lägga till ett K så det blir Kam+. De med 

lättare balans hittar ni via balanskolumnen. 
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  SPRINGSPÅR PÅ SPRINGBAND  

Månadens nya område som jag grävt ner mig i är Springspår på Springband. Extra kul då de 

flesta travspelare faktiskt inte vet vad det är. Låt oss därför ta det hela från början.  

Springspår vet nog alla som läser det här månadsbrevet vad det är. Men vad är då 

Springband? Jo, det inträffar när det är springspår på flera volter (t.ex. både på start och 

sedan på +20 metersvolten). För att springspårshästarna på startvolten ska få plats att volta ger 

man hästarna på tilläggsvolten ett längre anlopp. Det här längre anloppet gynnar framför allt 

hästarna som inte har springspåren på tillägg – och när de gynnas så missgynnas därmed 

hästarna med springspår på tillägg – vilka här går under bedömningen springspår på 

springband. Det är svårare för springspårshästarna med springband att komma ner före första 

sväng när de invändiga har längre anlopp och därmed en högre hastighet när loppet är igång.  

Då det krävs sex hästar på en volt för att det ska bli ett springspår finns det inga lopp med fler 

än två springspårsvolter. Tycker du att det här låter virrigt så påminner det mig, som 

fotbollstränare i yngsta dotterns fotbollslag, om när vi försöker lära nya tjejer i laget vad som 

gäller med offside. Det låter krångligare än vad det är. Så för att så enkelt som möjligt 

beskriva springspår på springband är det vad som sker när hästarna på springspår på 

tilläggsvolter har hästar framför sig på tidigare volter som också har springspår.  

Att jag nu satte det här under lupp gör att ni som följer konceptet från en extra fördel. Hästen 

som gjorde ämnet aktuellt den här gången, och fick mig att gräva fram ner i faktan, var 

Lipstick Tooma. Hon flyger ju igenom klasserna och i loppet 29/8 löste det sig bra. Oron som 

finns för hästar med springspår på springband är att de blir över ute i tredjespår och tvingas 

välja på tuff resa fram till dödens – eller backa sig sist ner i kön. 

När jag ändå gick på djupet valde jag att följa upp två kategorier till. Dels behöver vi jämföra 

Springspår på Springband med något och lämpligast är då Springspår utan springband. Nu 

fick också Bakspår på tillägg, något jag småkollat ibland, en riktig check. Alla dessa bör 

jämföras med vanliga Spår 1,3,6 & 7 i voltstart och därmed har vi fyra kategorier i 

jämförelsen. Nedan summeringen av hur det ser ut för 2018-2020 för nya kategorierna. 
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En detalj för den som vill läsa det finstilta. 9 %-siffran/Slumpgränsen är det som visar ifall 

något är intressant sett till hur ofta en häst från en kategori vinner. I normala fall är 9 % = lika 

stor chans att hitta en vinnare som att slå med träning. Men - för kategorier som bara finns i 

tilläggslopp är det fler hästar till start och därmed ligger slumpgränsen nånstans mellan 7-8 %. 

De röda siffrorna ovan är alltså inte så tokiga som det kan verka. Det vi kan säga redan nu – 

även om jag ska gräva fram ett större underlag bakåt samt att vi följer det här framåt – är att 

Springbandshästar har en nackdel sett till hur ofta de vinner och det är svårt även för 

skrällbud därifrån. Vanliga springspår på tillägg kan ofta vara bra spikbud ifall vi tror att en 

häst från tillägg kan köra sig till spets. Samtidigt är spelarna med på den möjligheten så 

spelvärdet är lågt för de här hästarna (se vinnarspelsnettot) – de blir ofta överspelade – 

undantaget som sagt som spikar genom att ha respekt tar sig till spets och spårar hela vägen. 

Gällande Bakspår på tillägg så skräller det ofta och framför allt blir det väldigt bra 

vinnarodds/låg Insats %. Däremot krävs det bra hästar. De blir underskattade för att spelarna 

tycker att läget är dåligt. Skrällar från startvolten i tilläggsvolt är ofta s.k. lägesskrällar. De 

blir underskattade för att spelarna tycker att de har låg vinstchans för att de har sämre 

kapacitet. Från bakspår på tillägg blir skrällarna underskattade trots att de har högre kapacitet.  

Till nästa månadsbrev hoppas jag hinna ta ett eller två år bakåt till för de här kategorierna då 

det är väldigt få lopp under en månad. Till lördagens omgång finns det till exempel två 

tilläggslopp men inget av loppen är det springband i. 

 

  VM i V75  

Nu är det dags igen! Förra året gjorde ni som följer konceptet dundersuccé! Både Jan-Olov 

Jansson och Lars Lövgren var nära att plocka platser i ATG:s finalfält. Jan-Olov vann i 

Skutskär och slog 99,75 % av alla spelare i hela landet! Johan Persson vann i Edsbyn. 

Torbjörn Svensson vann i Linghem, Daniel Sandström vann i Stenhamra och Ingemar 

Jönsson vann i Borrby. Fem ortsvinnare bland bara 14 Travkonsultstävlande! Makalöst! Jag 

säger det igen – det är makalöst bra av er som följer konceptet!  

Visst vill man alltid toppa tidigare år men oavsett hur det än går i år har ni visar er kompetens 

förra året – och även året innan dess! Och det stannar inte där. Topp5-placeringar på orter 

klarade förra året även Peter Engberg i Linköping när han kom 3:a i vår tävling. Jens 

Lekland vände på siffrorna genom att komma 3:a i Landskrona och 5:a bland de 14 i 

Travkonsultstävlingen. Det var alltså svårare att komma Topp3 i vår tävling med 14 deltagare 

än att komma Topp3 i Landskrona med 118 deltagare! Att hela 9 av 14 tävlande var Topp5 på 

hemmaorten var verkligen – vi tar det igen - makalöst. Nu får vi i år se om det är oslagbart – 

eller ifall vi kan toppa det här? 

Jag skriver vi – då jag så klart står bredvid och hejar på och hoppas att just allt det som finns i 

Speedanalysen hjälper till med de där sista viktiga detaljerna. För egen del handlar det också 

om att behålla herre på täppan-platsen bland experterna.  

När tävlingen nu drar igång kör vi ungefär samma prisbord som förra året med fokus på 

abonnemangstid på prisbordet som i år ser ut så här: 

1:a Pris  6 Månaders abonnemang på Speedanalysen.se. (Värde: 1.750:-) 

2:a – 3:e Pris 1 Kvartals abonnemang på Speedanalysen.se. (Värde: 945:-) 

4:e – 5:e Pris 1 Månads abonnemang på Speedanalysen.se. (Värde: 315:-) 
Dessutom finns möjligheten för den som vill att byta ut vilket pris som helst mot valfri bok från mitt 

sortiment. Gällande värdet ovan så är det utan rabattkoden som ni alla som läser mailet har rätt till. 

Koden som är speed61.       
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Upplägget för själva tävlingen är exakt desamma som tidigare år. Vi följer ATG:s regler i 

deras stora VMiV75-tävling. Jag kommer efter varje omgång lägga ut Scoreboarden på 

Facebooksidan Travkonsulten samt att den senaste Scoreboarden läggs ut i de månadsbrev 

som skickas ut under perioden. Nedan en bild som sammanfattar reglerna. 

 

Varje gång den här tävlingen genomförs brukar jag slå ett slag för hur man lägger upp själva 

systemen. På så här få rader (192 rader/96:-) är det viktigt att gå på fler spikar för att få med 

fler hästar i en eller flera avdelningar och därmed lyckas fånga in skrällar en bit ner i 

strecklistan.  Hur systemet läggs upp kan göra en sådan skillnad som på att ha 15 eller 26 

streckade hästar. Det är inte alltid bäst med 26 hästar men som det går att se längst upp i 

vänstra hörnet på bilden nedan är den bästa lösningen oftast att gå på tre spikar.  

 

Innan vi lämnar det här för nu – låt oss titta på de två olika Scoreboarden från förra året. 
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  VM i V75 SLUTRESULTAT 2019  

 

Om vi lite på detalj tittar på Jan-Olovs resultat ser vi att han inte bara hade flest vinnare under 

perioden - och flest i Sverige av alla över 24.000 deltagare om man inte räknar bort sämsta 

veckan (omgång 2) – han hade också flest vinnande spikförslag och högst vinnande spikodds. 

Nu var Johan bara en pinne efter så det var spänning in i det sista. Om Jan-Olovs sämsta 

vecka med 4 rätt så kan han, som ni kan se nedan, skryta med ”Jag hade lika många rätt min 

sämsta vecka som Micke Nybrink hade sin bästa”. Gällande Nybrink får vi se ifall han i år 

som vanligt ger upp efter två veckor. 

ATG, längst ut till vänster, visar hur många procent av spelarna som deltagaren slagit i stora 

tävlingen. EXP visar detsamma av experterna vi följer under tävlingen. Som det går att se 

hade Travkonsultsgänget nio deltagare med 21 poäng eller högre. Kör vi in mig där blir vi 10 

av 15, alltså 67 %. Bland övriga experter klarar bara 4 av 20 av den gränsen – vilket är 20 %!  
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För mig som lägger ner 20 timmar per V75-omgång är självklart målet att sätta alla experter 

på plats i år igen. Viktigast kanske ändå att slå Sveriges andra Travspelsförfattare Jens 

Sjödén i den prestigekampen.        

De två experter jag själv vill hylla och som det gäller att ha bakom sig för att ha allt i egna 

händer är min kusin Julia Björklund och travunikumet Sören Englund. 

Julia för att hon har en förmåga att hitta rätt lopp att gå kort i och inte darrar på manschetten 

på att spika en häst med lägre procent för att kunna ta greppet på omgången. Julia är uppe i 

toppen varje år inom VMiV75 – inte bara bland experter utan i stort och hennes 6:e plats 

bland experterna förra året var troligen hennes svagaste år hittills. Det säger en hel del!  

Sören för att han likt mig är noggrann i att inte lämna någon häst åt slumpen. Som det sägs – 

oftast finns det inga genvägar till framgång. Arbetet måste göras varje vecka. Han tillhör 

också samma skola som mig med att fokusera väldigt mycket på hur fort hästar kan springa 

olika sträckor. Som det går att se var det först i 4:e omgången jag tog mig förbi honom och 

tillsammans med mig och Jennifer Tillman är han den enda av experterna som hade minst 

två omgångar med minst 5 rätt. Något alla nio i toppen i Travkonsultsgänget fixade. 

Både i vanliga tävlingen och experttävlingen så lägg inte så mycket fokus på hur det går en 

enskild vecka. Det är först efter ett par omgångar tabellerna börjat ta form. Som det 

legendariska citatet: ”Inom trav handlar det inte om att ha tur – men man får inte ha otur”. 

En del kommer ha tur inledningsvis och det är avgörande om man vill vinna en enskild vecka. 

Då behöver man hitta ett riktigt bra drag och gå All-in på den hästen och kanske ytterligare en 

till chansspik. Men vill man landa högst upp och sätta flest vinnare över hela perioden (som 

Jan-Olov gjorde) kan man inte längre lita på tur – då gäller det att undvika oturen och få 

målfotona i tuffa tätstrider att landa rätt. 

Till sist – HUR anmäler man sig i vår tävling? Jo, gör något av följande: 

1) Skicka tillbaka ett mail till mig (travkonsulten@yahoo.se) där du skriver ditt namn och 

din hemmaort. 

2) Skriv ditt namn och din ort på någon tråd på Facebook-sidan Travkonsulten den här 

veckan eller nästa vecka. (Det går alltså att hoppa in i tävlingen även nästa vecka). 

Man måste absolut inte ha Facebook för att vara med i tävlingen. Och i år gör jag så att jag via 

mail skickar ut Scoreboarden till de som inte har Facebook så att även ni kan följa hur det går. 

Låt oss nu hoppas att det blir fler än 14 som vill vara med och tävla i år och att Jan-Olov får 

sig en tuff match om tronen hela vägen in i det sista. 

 V75-LIGAN  

Ronden och Guiden hänger på när det gäller tipsettor och detsamma gäller för 

vinnarspelnetto. Ett normalt vinnarspelsnetto ligger på -15 % vilket är ungefär där favoriterna 

landar (avdraget är numera 15 %). Med bara ett kvartal kvar av 2020 har vi tre aktörer som 

gör upp om 1:a platsen sedan annars skicklige Expressen halkat efter och faktiskt för dagen 

har sämre vinnarspelsnetto än Aftonbladet. Toppstriden fortsätter och det logiska är att det 

inte avgöras förrän i årets sista omgångar. 

 

  

 

 

 

 

Tipsettor 2020 

1 TRAVKONSULTEN 149 
2 Ronden  149 

3 Guiden  148 

4 Expressen  138 

5 Aftonbladet   130 
6 Vi Tippa  116 

 Netto +/- 12 Månader 

1 Guiden  +  6 % 

2 TRAVKONSULTEN +  1 % 
3 Ronden  +/-0  
4 Aftonbladet   -   8 % 

5 Expressen  - 10 % 
6 Vi Tippa  - 24 % 

mailto:travkonsulten@yahoo.se
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  Kvartalsabonnemang i Speedanalysen  

En påminnelse också om att det numera är möjligt att kvartalsabonnera på Speedanalysen. 

Mest prisvärt för de som vill abonnera på Speedanalysen är alltid att köpa senaste boken där 

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. Nu finns även en kvartalsknapp utlagd i webbshopen!  

Genom att använda speed61 i kupongrutan ska de rätta abonnemangspriserna nu vara: 

Vecka   29:-   (Ordinarie pris      75:-) 

Månad 123:-  (Ordinarie pris    315:-) 

Kvartal 369:-  (Ordinarie pris    945:-) 

Halvår 683:-  (Ordinarie pris 1.750:-) 

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

 

 NÄSTA Månadsbrevet  

Det finns ständigt nya stenar att vända på. Jag har nämnt att jag i något månadsbrev framöver 

ska komma in på Djävulens advokat på mig själv-analys och Valacker i kallblodslopp. Vi får 

se ifall de kommer med i nästa månadsbrev eller ifall något annat känns mer aktuellt att lägga 

utrymmet på. Det finns fler saker som ligger i pipeline och som jag vill ha ut men med garanti 

blir det i nästa månadsbrev mer fokus på Am+-kategorierna och VMiV75.  

Ha det gott och Lycka till på lördagarna – och VMiV75!       

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

 

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

