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Innehåll: 

Travkonsultens Julklapp 

Genomgång Vinterkategorierna 

Winter Burst & V75-ligan 2020 
 

Hej, 

 

18 dagar kvar på 2020, när det här skrivs, och vi är framme vid Winter Burst. Officiellt börjar 

V75-rallyt inte förrän 23 december med uppesittarkvällen på Mantorp men för mig är den 

redan igång nu då lördagens omgång på Halmstad håller på att analyseras. Det gäller att vara 

tidigt ute den här perioden för att hinna med att analysera alla V75-lopp med lika hög 

kvalitetsnivå som för vanliga V75-omgångar. 

Inför Winter Burst går jag alltid ut med Analyserna släpps först efter att alla moment är klara 

- och så är det. Det gör att de oftast blir klara senare och senare för varje dag som går. Men 

självklart går det inte att komma ifrån att det blir mer kvalité i en analys till en V75:a när det 

bara är EN omgång under en vecka än om det är SJU V75:or under veckan. När vi är förbi 

Winter Burst brukar det alltid vara Åh, semesterdags-känsla. ☺ 

Nu gör det ändå inte så mycket att tiden är begränsad den här veckan då den är så för alla. Det 

går ofta att hitta bra drag i de här extraomgångarna när spelarkåren inte hinner med att gräva 

fram lika bra speldrag som till de genomanalyserade vanliga lördagsomgångarna. Det är helt 

enkelt lättare att ranka bättre än spelarkåren i extraomgångar – och därmed lyser dragen i 

spellistorna. Som vanligt under den här perioden prioriteras de viktigaste omgångarna. Det är 

de vanliga V75:orna, annandagsfinalerna på Solvalla och Multijackpotsomgången på 

nyårsafton. 

 

  Travkonsultens JULKLAPP  

Ett märkligt pandemi-år är på väg att ta slut och för nya hemsidan firar vi 1-årsjubileum. För 

att få en känsla av hur länge pandemin pågått så var den redan igång i Kina under tiden som 

jag skickade ut lösenord löpande via mail inför V75-omgångarna och var tvungen att hoppas 

på att mailen gick fram? Visst är det skönt att vi kommit förbi det med nya lösningen! ☺ 

Vi får som sagt en märklig jul- och nyår i år. I det här läget får vi vara tacksamma över att 

travet går att genomföra och att Winter Burst ger ett inslag av same procedur as last year? likt 

Grevinnan och Betjänten ett par timmar efter att årets sista V75-lopp gått i mål. 

För att fira 1-årsjubileumet kör jag i år Travkonsultens Julklapp vilket är att jag bjuder på 18 

dagars abonnemang till alla som har abonnemang som går ut i december och även alla som 

köpt abonnemang (eller bok) så här långt under december. Detta ska leda fram till att ingen 
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som hade abonnemang när vi gick in i månaden ska behöva betala för att få tillgång till 

Speedanalysen under Winter Burst! Detta är nu fixat manuellt och inget ni behöver göra.  

Nya kunder kan teckna ett 18 dagars abonnemang för 9:- - vilket alltså är 50 öre per dag. 

Detta genom köp i webbshopen på knappen Winter Burst 50 öre per dag. Även kunder som 

har abonnemang som tar slut efter 31/12 kan också förlänga sitt abonnemang med 18 dagar 

genom 9:-´s knappen i webbshopen. Nedan en bild med julklappen. 

 

Speedanalysen ska alltid ha en väldigt låg prisbild, långt under liknande tjänster på nätet, då 

jag inte tycker att V75-spelare ska behöva betala mer än runt 29:- i veckan för en sådan här 

analys. Mottot är som bekant Sveriges mest prisvärda V75-tjänst.  

Hela syftet med Julklappen är att kunna ge något tillbaka till er alla som följer konceptet och 

speciellt i de här märkliga tiderna. När jag ändå satt igång det här roade jag mig med att 

jämföra vad en ny kund får betala för årets nio kvarvarande V75-omgångarna hos liknande 

tjänster och fick fram: 

Travtjänsten 1.341:- 

Spelvärde 1.341:- 

Spelarservice 1.149:- 

Stora Vinster    299:- 

Travkonsulten        9:- 
Med reservation för att jag inte uppfattat övriga tjänsternas betalningsupplägg korrekt 

  Vintertid-Kategorierna  

Med 63 lopp kvar att analysera läggs ingen tid på att fylla på med nya områden. Det tar vi 

efter nyår. Detsamma gäller för att sammanfatta statistiken för 2020 med favoritvinster, 

positioner, lopptyper med mera. Snart har vi ett helt år till att lägga till handlingarna.  

Men då det just nu är vintertid är det läge att pusha för decemberkategorierna. På nästa sida 

kommer en bild med de 14 vinnarna så här långt i december. Under bilden tar jag några ord 

om de fem vinterkategorierna. Inom parentes går det att se på vilken sida i förra boken man 

hittar kategorin. 
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                                  Vinterkategori     Vinnare/Hästar/9 %      Vinnarspelsnetto 

Decemberhästar med skoeffekten (cc, sid 52)  7 av 66 hästar, 11 % -15 %  

Dubbel decembereffekt (cckr, sid 53)   7 av 66 hästar, 16 %   +42 % 

Krutet torrt när höstlöven faller (kr, sid 52)  10 av 100 hästar, 10 %  -3 % 

3-åring i November/December (3år, sid 53)  2 av 7 hästar, 29 %  +71 % 

De brandgula/Orange (NY)      4 av 23 hästar, 17 %  -13 % 

Lite kommentarer: 

När man ser siffrorna ovan ska man tänka på att det är ett väldigt litet underlag med bara två 

veckor där vi fått flera vinterskrällar som gör att kategorierna cckr och 3år fått extra bra 

resultat. Man ska också tänka på att den här barfotaförbudseffekten minskar för varje vecka 

som går då vi kan bedöma barfotahästarnas insatser med skor runtom-lopp bättre och bättre 

för varje lopp de går. 

Två saker sticker ändå ut: 1) Alla kategorier ligger långt över 9 %´s gränsen som visar ifall en 

kategori är intressant eller inte och 2) Alla kategorier klarar vinnarspelsgränsen på -15 % som 

visar att spelarkåren underskattar betydelsen av det här. 

Så här är det varje år (!) de första veckorna och det är inte så konstigt då Speedanalysen är 

det enda ställe där det här följs upp. Och även jag som drar fram det här måste säga att jag 

rankade hästar som Axel Ruda, Beartime, B.W.Rune och Selmer I.H. för lågt (cckr-vinnare).  

En sista punkt: kr-förkortningen läggs inte in i Speedanalysen då det skulle bli så många 

hästar som får den förkortningen och därmed bli rörigt. Som det går att se ovan är det 100 

hästar på 14 lopp vilket är i snitt 7 per lopp. I december handlar det om hästar som gjort max 

13 starter innan det aktuella V75-loppet. 

  V75-ligan inför Winter Burst 2020  

Nu är det slutspurt i Fackpressens Tipsettor och även om Guiden har ett litet försprång kan jag 

lova match hela vägen in i kaklet. Sen är inte det viktigaste för mig att knäppa Guiden - över 

längre perioden 2009-2020 ligger Travkonsulten nästan 20 pinnar före. Viktigare är däremot 

att lyckas slå favoriterna. Ni som följer konceptet minns kanske att förra året lyckades Guiden 
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slå favoriterna med +2 pinnar. Travkonsulten fick +/-0. Sedan 2010 har endast Ronden (1 

gång 2015) och Expressen (1 gång, 2017) klarat av att matcha favoriterna. Det kan tyckas 

konstigt att det sker så sällan och att det är så svårt för fackpressens experter att slå 

spelarkårens favoriter men det beror på att så mycket information kommer sista dygnet efter 

att fackpressen låst sina tips. Varje miss är svår att hämta tillbaka då det, över tiden, gäller att 

pricka rätt i de lopp där spelarkåren kommer fel. Därför är det intressant att just nu såväl 

Guiden, Travkonsulten och Ronden matchar favoriterna med bara Winter Burst kvar.  

Det här måste bero på något. Från att bara två aktörer fixat det under åtta års tid till att två 

aktörer fixar det två år i rad (Guiden och Travkonsulten) och t.o.m. en tredje i år (Ronden). 

Dessutom är det färre aktörer jag följer i år än i början av 10-talet. Min teori är att det beror 

på att det nu är färre som följer gammeltravmedia likt Ronden och Guiden och att istället 

spelvärdestjänster och TV-aktörer styr Insats% mer än tidigare – och därmed kommer fel då 

de försöker springa på spelvärde oavsett om det är en bra eller dålig favorit.  

Precis som de senaste åren kommer jag inför varje V75:a under Winter Burst (när hela 

analysen är släppt) lägga ut en bild på Facebook-sidan där det går att följa Tipsetta-striden in i 

det sista. Då även Ronden har möjligheten att slå antal favoriterna i år kommer de också vara 

med på bilden i år. Nedan hur topplistorna ser ut inför Halmstad 19/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rabattkoden – speed61  

Som sagt – Ingen behöver förlänga abonnemang året ut! Alla vars abonnemang skulle gå ut 

innan 31/12 har jag manuellt förlängt med 18 dagar. För alla som har abonnemang som går ut 

efter 1/1 finns en knapp i webbshopen med namnet Winter Burst 50 öre per dag där 9:- ger 

18 dagars förlängt abonnemang. Den knappen fungerar fram tills 31/12. För alla som inte har 

aktivt abonnemang går det att få abonnemang över hela Winter Burst genom knappen. 

Så rabattkoden speed61 som jag tipsar om i varje månadsbrev fyller ingen funktion den här 

gången. Men jag har med den ändå för de som vill teckna längre abonnemang när vi kommit 

in i 2021 och innan nästa månadsbrev kommit ut.  

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

 

Ha det gott, Lycka till under Winter Burst samt God Jul och Gott Nytt År!       

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

 

Tipsettor 2020 

1 Guiden  182 

2 TRAVKONSULTEN 180 
   Favoriter  179 
3 Ronden  179 

4 Expressen  170 

5 Aftonbladet   158 
6 Vi Tippa  141 

Tipsettor 2009-2020* 

1 TRAVKONSULTEN 2038 
2 Guiden  2019 

3 Ronden  2010 

4 Expressen   2007 
5 Vi Tippa  1817 

*Siffrorna fram till 201212 

http://www.speedanalysen.se/
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