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Innehåll: 

Storloppsvinnare 2020 (Per Nordström, del 1) 

Nya Fos-Tränare 2021? (Per Nordström, del 2) 

Duracell-hästar 

V75-ligan 2020 

 
 

Hej, 

 

När nu även största 2-åringsloppet, Svenskt Uppfödningslöpning, fått kora sin vinnare har vi 

fått 29 storloppvinnare som fått segerdefilera utan publik detta märkliga 2020. En av de 29 

fick dock inte ens göra det – årets vinnare i det största loppet Elitloppet – då Cokstile fick 

segern först efter att Propulsions sagolika drömslut på karriären förvandlats till något…ja, vad 

man nu ska kalla det hela. 

Ett svart kapitel i svensk travhistoria men där ingen skugga ska falla över hästen. Tyvärr får 

vi traventusiaster aldrig svar på hur bra hästen egentligen var men det var skönt att höra Örjan 

Kihlström säga att hästen fortfarande är den största för honom. Örjan satt i sulkyn i nästan 

samtliga lopp på svensk mark, där enda andra kusk som kört honom i lopp två gånger är 

Johan Untersteiner med de två 2:a platserna i Elitloppsförsök och final 2017. Nedan de tolv 

lopp i Sverige som hästen vann med över 1 miljon i förstapris – lopp som nu fått nya vinnare: 

  Propulsions storvinster 2016 - 2020  

Lopp Häst Kusk Tränare 
2016 

Hugo Åbergs Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

Norrbottens Stora Pris Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

2017 

Hugo Åbergs Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

Norrbottens Stora Pris Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

2018 
Hugo Åbergs Propulsion (3:e i rad) Örjan Kihlström Daniel Redén 

Åbys Stora Pris (nu 3140a) Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

Norrbottens Stora Pris Propulsion (3:e i rad) Örjan Kihlström Daniel Redén 

UET Trottning Masters (Ös) Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

2019 

Olympiatravet Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

Åbys Stora Pris Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

Norrbottens Stora Pris Propulsion (4:e i rad) Örjan Kihlström Daniel Redén 

2020 

Elitloppet Propulsion Örjan Kihlström Daniel Redén 

 

Vilka är då de nya vinnarna av de här storloppen? 
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  Nya vinnare Propulsions lopp  

Lopp Häst Kusk Tränare 
2016 

Hugo Åbergs Mosaique Face Adrian Kolgjini Lutfi Kolgjini  

Norrbottens Stora Pris Sauveur Åke Lindblom Åke Lindblom 

2017 

Hugo Åbergs Ringostarr Treb Wim Paal Jerry Riordan  

Norrbottens Stora Pris Oasis Bi Kim Eriksson Stefan P Pettersson  

2018 
Hugo Åbergs Up and Quick Björn Goop Antoine Lherete 

Åbys Stora Pris (nu 3140a) Readly Express Jorma Kontio Timo Nurmos  

Norrbottens Stora Pris Makethemark Björn Goop Petri Salmela  

UET Trottning Masters (Ös) Milligan´s School Ulf Eriksson Stefan Melander 

2019 

Olympiatravet Handsome Brad Carl Johan Jepson Ulf Stenströmer  

Åbys Stora Pris Makethemark Ulf Ohlsson Petri Salmela 

Norrbottens Stora Pris Makethemark Ulf Ohlsson Petri Salmela 

2020 

Elitloppet Cokstile Christoffer Eriksson Rocco Spagnulo 

Det finns nu rätt många kuskar och tränare som vunnit sina största lopp i karriären – i 

efterhand. Åke Lindblom med Sauveur. Stefan P Pettersson med Oasis Bi. Båda i Norrbottens 

Stora Pris. Och dubbla vinster i loppet för Petri Salmela med Makethemark. Christoffer 

Eriksson i Elitloppet med Cokstile. Handsome Brad och Ulf Stenströmer i Olympiatravet. 

Med så här många förändringar ställer det också till lite bryderier gällande min statistik över 

storloppsvinnare. Tidigare, när det varit något enstaka lopp, har jag ändrat om i den statistiken 

och lagt in den nya vinnaren. Men den här gången låter jag Örjan + Redén vara kvar för att 

sätta fingret på vinnarna i V75-loppen och till kommande böcker får vi dras med att en 

Propulsion-ruta följer med där balansen för storloppsvinsters plus/minus korrigeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propulsion-rutan för storvinster – Kuskar och Tränare 

  2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT 
Örjan Kihlström   - 2   - 2   - 4   - 3   - 1     - 12 

Adrian Kolgjini   +1   ---   ---   ---   ---     +  1 
Åke Lindblom   +1   ---   ---   ---   ---     +  1 
Wim Paal    ---    +1   ---   ---   ---     +  1 
Kim Eriksson   ---    +1   ---   ---   ---     +  1 
Björn Goop   ---    ---   +2   ---   ---     +  2 
Jorma Kontio   ---    ---   +1   ---   ---     +  1 
Ulf Eriksson   ---    ---   +1   ---   ---     +  1 
Ulf Ohlsson   ---    ---   ---   +2   ---     +  2 
Carl Johan Jepson   ---    ---   ---   +1   ---     +  1 
Christoffer Eriksson  ---    ---   ---   ---   +1     +  1 
 

Daniel Redén  - 2   - 2   - 4   - 3   - 1     - 12 

Lutfi Kolgjini   +1   ---   ---   ---   ---     +  1 
Åke Lindblom   +1   ---   ---   ---   ---     +  1 
Jerry Riordan   ---    +1   ---   ---   ---     +  1 
Stefan P Pettersson   ---    +1   ---   ---   ---     +  1 
Antoine Lherete   ---    ---   +1   ---   ---     +  1 
Timo Nurmos   ---    ---   +1   ---   ---     +  1 
Petri Salmela   ---    ---   +1   +2   ---     +  3 
Stefan Melander   ---    ---   +1   ---   ---     +  1 
Ulf Stenströmer   ---    ---   ---   +1   ---     +  1 
Rocco Spagnulo   ---    ---   ---   ---   +1     +  1 
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  STORLOPPSVINNARE 2020  

Låt oss nu lämna Propulsion för ett tag och titta närmare på vilka hästar, tränare och kuskar 

som vann storlopp under 2020. Det är alltid roligast att uppmärksamma nya tränare som tar 

sina största vinster i karriären. Där kan vi räkna in enda kvinnan i år, bland kuskar och 

tränare, Katja Melkko som vann Olympiatravet med Elian Web. Och bland grabbarna sticker 

Stefan Persson ut som tagit steget och blivit catchdriver. I år har Stefan vunnit två 3-

åringsfinaler för ston med hästar från Björn Goop och Jerry Riordan. 

Men årets största prestation måste ändå Per Nordström hyllas för. Jag tänker då inte på att han 

i Svenskt Uppfödarlöpning var etta, trea och femma i årets största 2-åringslopp. Jag tänker 

istället på att han under året som tränare vunnit ett storlopp för 2-åriga, 3-åriga och 4-åriga 

hästar. Det har ingen tränare någonsin tidigare klarat av! 

Det är många stortränare genom åren som lyckats vinna både 3- och 4-åringsfinaler samma år 

- i år har både Daniel Redén och Jerry Riordan lyckats med det. Men för att klara av bedriften, 

för alla de tre unghästkullarna, gäller det att ta hem något av de få 2-åringslopp som finns. 

Bland de som lyckats vinna 2-åringsfinaler genom åren har Svante Båth också vunnit 3-

åringsfinal 2016, 2017 och 2018 – men ingen final för 4-åringar de åren. Björn Goop gjorde 

detsamma 2014. Samma år vann  Tomas Malmqvist förutom en 2-årsfinal en för 4-åringar. 

Samma sak gäller Lutfi Kolgini både 2009 och 2013. Men ingen har tidigare vunnit i alla tre 

årskullarna! Då ska sägas att Per Nordström endast har 40 hästar på träningslistan varav 26 

är 1-åringar eller ostartade 2-åringar. Nedan kommer alla storloppsvinnare under 2020. 

Lopp Häst Kusk Tränare 
Äldre hästar (lopp med minst 1 miljon i förstapris) 

Elitloppet Cokstile Christoffer Eriksson Rocco Spagnulo 

Olympiatravet Elian Web Jorma Kontio Katja Melkko 

Hugo Åbergs Double Exposure Örjan Kihlström Daniel Redén 

Åbys Stora Pris  Moni Viking Björn Goop Björn Goop 

Sundsvall Open Trot Milligan´s School Ulf Eriksson Stefan Melander  

Jubileumspokalen (5 år) Missle Hill Örjan Kihlström Daniel Redén 

4-åringar (lopp med minst 500.000:- i förstapris) 

Svenskt Trav Derby Hail Mary Robert Bergh Robert Bergh 

Stochampionatet Diana Zet Örjan Kihlström Daniel Redén 

Sprintermästaren Don Fanucci Zet Örjan Kihlström Daniel Redén 

Konung Gustav V:s pokal Aetos Kronos Johan Untersteiner Jerry Riordan 

Drottning Silvias Pokal Diana Zet Örjan Kihlström Daniel Redén  

Breeders Crown, 4 år, h/v Hail Mary Per Lennartsson Robert Bergh 

Breeders Crown, 4 år, ston Milady Grace Örjan Kihlström Daniel Redén 

Fyraåringseliten Ecurie D. Erik Adielsson Frode Hamre  

Derbystoet Diana Zet Örjan Kihlström Daniel Redén 

Stosprintern Grande Diva Sisu Per Nordström Per Nordström. 

3-åringar (lopp med minst 500.000:- i förstapris) 

Svenskt Trav Kriterium Brambling Örjan Kihlström Daniel Redén 

Svenskt Trav Oaks Eagle Eye Sherry Stefan Persson Björn Goop 

E3, långa, öppen Global Badman Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten 

E3, långa, ston Barbro Kronos Erik Adielsson Svante Båth 

E3, korta, öppen Hennesy Am Erik Adielsson Kim Pedersen 

E3, korta, ston Globalizer Stefan Persson Jerry Riordan  

Breeders Crown, 3 år, h/v Mister Hercules Örjan Kihlström Daniel Redén 

Breeders Crown, 3 år, ston Eagle Eye Sherry Björn Goop Björn Goop 

Treåringseliten Hell Bent for Am Örjan Kihlström Stefan Melander 

Premio Going Kronos Önas Prince Per Nordström Per Nordström 

2-åringar (lopp med minst 400.000:- i förstapris) 

Svenskt Uppfödningslöpning Islay Mist Sisu Peter Ingves Per Nordström 

Breeders Course Mellby Jinx Erik Adielsson Svante Båth 

Svampen Örebro Mi Ma Ohrtus Rikard N Skoglund Joakim Elfving 
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Som det går att se fick Örjan Kihlström och Daniel Redén rejält med plåster på såren för det jobbiga 

med Propulsion i Elitloppet. I vanlig ordning har de plockat hem en drös med storloppsvinster. Örjan 

fick 10 stycken (förutom Propulsions i Elitloppet) och Redén fick tre gånger så många som Per 

Nordström och Björn Goop som fick tre var. Duons mest imponerande vinnare måste Diana Zet ses 

som. Förra årets Oaksvinnare vann i år tre av de fyra största loppen för 4-åriga ston: StoChampionatet, 

Drottning Silvias Pokal och Derbystoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innan vi går vidare kommer nedan topplistorna för antal storvinster under 2008 - 2020. De tränare och 

kuskar som är markerade med fet stil är Maffiakuskar/Maffiatränare (se sid 100-107 i senaste boken). 

 

Fastän Per Nordström på senare år visat att han tagit steget från att främst vara en 2-

åringstränare till att nu också nått framgångar med 3 - 4 åriga hästar har hans V75-vinster 

oftast vunnit till höga odds. Däremot får vi väldigt sällan höga vinstodds på tränarna som 

ligger högt upp på listorna ovan som Redén, Timo Nurmos, Svante Båth och Björn Goop. 

Kategorin FOS som står för Tränare med ständig toppform (sid 45-46 i senaste boken) är 

däremot en kategori där vi hittar många tränare som levererar bra och som spelarkåren inte 

har så stor koll på. Visst – både Redén och Nurmos är numera fasta medlemmar i klubben, 

men Petri Puro, Daniel Wäjersten och Conrad Lugauer är tre tränare som vi spelare alltid ska 

vakta lite extra som den genomsnittlige spelaren inte har koll på. Även Ingemar Hultqvist, 

Sten O Jansson och Gunnar Melander underskattas av spelarkåren. 

När året nu är på väg mot sitt slut finns tre tränare med chans att kvala in i den här exklusiva 

klubben för första gången. Inträdeskravet är: 1) Vinna minst 24 % av årets starter (inte bara 

FLEST STORLOPP TRÄNARE 

Daniel Redén   9 

Per Nordström   3 

Björn Goop    3 

Robert Bergh   2 

Svante Båth   2 

Stefan Melander   2 

Jerry Riordan   2 

FLEST STORLOPP KUSK 

Örjan Kihlström 10 

Erik Adielsson   4 

Per Nordström   2 

Stefan Persson   2 

Björn Goop    2 

HÄSTAR 2+ VINSTER 

Hail Mary 
Diana Zet (3 av de 4 största!) 
Eagle Eye Sheery 
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V75) och 2) Vara Topp50 i inkörda pengar i Sverige under året. För att stanna kvar i klubben 

inför nästa år räcker det med att vinna 20 % av loppen. 

  Nya FOS-tränare?  

En av de tre på gränsen är just Per Nordström som har en segerprocent på 23,5 %. Inkörda 

pengar är redan hemma efter vinsten i lördags. En annan som balanserar på gränsen är 

Jasmine Ising som tillsammans med sambon Patrik Fernlund haft ett fantastiskt år på 

tävlingsbanan. I Jasmins är procenten nästan hemma medan hon ligger strax under Topp50 i 

inkört. Den tredje tränaren som är nära kan vi nästan redan räkna in då Oscar Berglund är 

hemma både för inkört och nästan är uppe på Petri Puro-nivåer med en seger% på 32. 

 

Det finns några till som kan nå gränserna med en kanonavslutning på året. Närmast av övriga 

är: Katja Mellko (plats 16/22 %), Oskar J Andersson (plats 51/22 %) och Christoffer 

Eriksson (plats 30/20 %). 

  Duracell-Hästar (Bra är Utmärkts värsta fiende)  

Dags för det viktigaste i månadsbrevet – nya kategorin Duracell-hästarna! Inom mina 

ledarskapsböcker nämner jag ofta (kanske för ofta) att bra är utmärkts värsta fiende. Det här 

går att sätta in i massor av olika sammanhang och så klart även inom travets värld. Det är så 

lätt att man slår sig till ro och tror eller tycker att man har koll på allt – och inte förrän något 

skakar till en så inser man att man tappat jakten på utmärkt för att allt kändes bra. 

I år och kopplat till trav var det för mig när Guiden gick ikapp och förbi i V75-ligan. Årets 

första omgång på Jägersro satte jag fyra tipsettor – Guiden noll. Någon vecka senare drog jag 

ifrån ytterligare och hade en ledning på 5 pinnar. Sedan har Guiden gjort det bra under hela 

året och inför Gävles omgång 17/10 var de bara en pinne efter. Där kom skaka runt effekten. 

Under omgångarna på Gävle, Örebro och Solvalla 17-25/10 fick Guiden in 13 tipsettor (!) när 

jag bara satte dit 7 stycken (9 favoritvinster). 

De tre omgångarna fick mig att leta efter utmärkt igen och där har ni bakgrunden till varför 

jag hittade och införde nya Duracell-kategorin. Men vad är det? När är den aktuell? Och hur 

funkar den? 
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När jag kommer in i min bra är utmärkts värsta fiende-insikt brukar jag alltid ha något med 

mig som jag under en tid velat utforska närmare. Då jag fokuserar så mycket på hästarnas 

avslutningstider sista varvet – lyser det för mig när hästar som inte har tillräckligt bra 

speedtider ändå är överlägsna i V75-lopp. Speciellt om loppen blivit överpacade och de 

speedigare inte hinner fram till en häst som håller farten hela vägen in i mål. 

Jag har tidigare förklarat det här med ”när det blir överpace är det inte lika viktigt att titta på 

hästens speed då hästen inte kan speeda lika fort med mjölksyra i kroppen - om inte hästen 

också har en bra s1000-tid (styrka)”. Då det här är som mest tydligt i lopp över längre 

distanser införde jag till förra boken Lokomotivhästarna som ska vaska fram hästarna som 

håller farten extra bra sista delen av loppet men kategorin tittar bara på lopp över lång distans. 

I början av året ändrade jag mitt sätt att klocka speedtiderna. Jag började plocka ut 

speedtiderna för V75-omgångarna dagen, eller dagarna, efter omgången så att alla hästar som 

varit med i V75-lopp är färdigklockade redan när startlistorna till nästa V75-omgång kommer. 

Syftet då var att tjäna tid och få analysen klar tidigare. Men då de här klockningarna görs i 

programmet tog jag samtidigt och dokumenterade på annat sätt än tidigare. 

Något jag började märka var att jag vid många av de tillfällen när jag rankade hästar sämre 

föll på att de hästarna inte hade imponerande s500 eller s1000-tider i Speedanalysen och att de 

ofta stod hela vägen till mål i lopp där det blev just överpace. Därifrån kom liknelsen med 

att hästen går hela vägen till mål likt den där gamla Duracell-kaninen i reklamen för många år 

sedan. Det handlar om hästar som inte var lika beroende av bra speedtider i loppen – mer av 

hur loppet blir kört där överpace är plus ifall hästen sitter långt fram. Som det går att se på 

bilden nedan är Duracell-hästar nästan uteslutande hästar som går i Spets eller Dödens och 

håller hela vägen in i mål. 

 

Kategorin liknar Kar de Mumma (KdM) - men innehåller finaler också. Den liknar som sagt 

Lokomotivhästar” (Lok) - men går över alla distanser. Den liknar även Dödensvinnare (DV) 

– med skillnaden att vinsten kan komma från olika positioner och inte bara dödens. 

Som det går att se på resultatrutorna har tipsettor vunnit 75 % av loppen så här långt (3 av 4) 

och nästan 25 % av loppen har vunnits för alla hästar. Nettoplus för både tipsettor och alla 

hästar. Nu är det här ett litet underlag som vi ska följa framöver och det går inte att se statistik 
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från tidigare år då jag tidigare struntat i lopp där hästarna varit stumma till slut för s500. 

Nedan är kraven för att en häst ska bli en Duracell-häst i kommande V75-start: 

 

 

 

 
Vilka hästar har vi just nu på listan för hästar som kan bli Duracell-hästar? 

 

 

 

 

 

Om hästar på listan ovan uppdateras den löpande i takt med hästars prestationer och till 

skillnad från Köp (Kö-positionsvinnare) och DV (Dödensvinnare) är det bara starter i samma 

division framöver och inte även en klass upp som räknas. Till skillnad från KdM (Kar de 

Mumma) räknas också finaler in så som vi har idag där fyra av de ovanstående hästarna är 

med. Till sist om Duracell-hästarna så är det här bara en liten – men viktig – detalj i allt som 

vi behöver tänka på när vi analyserar en V75-omgång. Om ett år, då underlaget är större, ser 

vi vad den här lilla delikatessen gett.  

Tillbaka till V75-ligan. Min ledning på 1 pinne innan Gävles omgång 17/10 förvandlades till 

att Guiden ledde med 5 pinnar tre omgångar senare! Vi har nu haft fem omgångar sedan dess 

och med hjälp av 13-9 mot Guiden är jag nu bara en pinne efter när vi efter dagens sista 

november-omgång bara har årets sista månad kvar. I December har vi en omgång i veckan 

fram tills de åtta avslutande Winter Burst-omgångarna från uppesittarkvällen till nyårsafton.  

 

 

 

 

 

 

 

 Rabattkoden – speed61  

Som alltid i månadsbreven kommer här rabattkoden speed61 som läggs in i kupongrutan så 

att du som följer konceptet inte ska köpa Speedanalyserna till överpris. Jag tycker att de här är 

rätt kostnadsbild och ser konceptet som någon vi gör tillsammans. Att jag vill ha 61 %´s 

rabatt-upplägget beror på att övriga liknande tjänster ligger på de ordinarie priserna och då 

saknar alla de koncepten helt travforskningsdelarna. Men syftet med att ha rabatt-upplägget är 

också att det vid tryck av nästa bok (minst ett år kvar – kanske två) blir exklusivt för de som 

köpt den senaste boken.  

Tipsettor 2020 

1 Guiden  176 

2 TRAVKONSULTEN 175 
   Favoriter  174 
3 Ronden  172 

4 Expressen  165 

5 Aftonbladet   152 
6 Vi Tippa  138 

 Netto +/- 12 Månader 

1 Guiden  +10 % 

2 TRAVKONSULTEN +  2 % 
3 Ronden  -   2 % 

4 Aftonbladet   - 10 % 

5 Expressen  - 11 % 
   Favoriter  - 12 % 
6 Vi Tippa  - 25 % 

Duracell-hästar 

1) Hästen har vid tidigare start inom V75 vunnit i klassen och där hästens s1000-tid 
var +0,5 sekunder bättre ÄN hästens s500-tid. (Alla klasser under Guld) 

2) Hästen har vid tidigare start inom V75 vunnit i klassen och där hästens s1000-tid 
var +1 sekund bättre ÄN hästens s500-tid. (Guld) 

Aktuella Duracell-hästar Just nu: 
KLASS 2  Victory´s Club, Opulent Tile 
KLASS 1  Leonas Sami, Valiant Dream, Royce Rolls 
BRONS  Van Gogh Z.S., Farlander Am 
SILVER  Grainfield Aiden, Vagabond Bi, Final Dream, Night Brodde 
GULD  Elian Web, Disco Volante, Mindyourvalue W.F. 
STOELITEN --- 
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Nedan de rätta abonnemangspriserna där det sedan en tid också finns kvartalsabonnemang. 

 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. Jag har också 

sett att några köpt till överpris senaste veckorna (utan rabatt alltså). Vet du om att du betalt 

överpris så kommer det inom kort ett mail från mig där jag räknat om med rabatt-upplägget 

och förlängt abonnemanget manuellt. Men jag skickar inte de mailen förrän jag fixat manuellt 

så att det är klart på hemsidan. Jag räknar med att fixa det här under kommande veckan. 

 NÄSTA Månadsbrev  

Massor som finns kvar på att-kolla-närmare-på-listan. Nästa månadsbrev kommer säkert i 

mitten av december då det under Winter Burst bara är fokus på speedanalyserna – och att 

knäppa Guiden i år. Fokus är nu att i december månadsbrevet få in på Djävulens advokat på 

mig själv-analys och Valacker i kallblodslopp som jag tjatat en del om att det ska komma. 

Dessutom uppdateringar kring Am+-kategorierna och Springbandsstatistiken samt så klart 

Duracell-hästarna.  

Ha det gott och Lycka till på lördagarna.       

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

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

