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Hej, 

 

Sensommaren 2007 var jag på Solvalla för att lansera den första travboken. Det var 

kanonväder och jag hade fått en perfekt plats en bit utanför ingången till kongressen. När folk 

gick förbi och titta på böckerna, som var uppställda på bordet, sa jag något i stil med: Kom 

fram och bläddra och kolla i boken. Det finns unik statistik i den! 

Vid ett tillfälle kom en äldre man gående, med lite för mycket innanför västen. Han stannade 

till och frågade: Jaha, och vad är det som är så unikt med den statistiken? Jag plockade upp 

en bok från bordet. Slog på slump upp en sida. Där plockade en jag statistikdetalj som jag 

tyckte var häftig och sa stolt: Ja, kolla på det här till exempel. På kort distans med voltstart 

vinner hästar från spår 1, 3, 6 och 7 i snitt 16,8 % av loppen – per häst. 

Jag gjorde mig redo att fylla på med att förklara att det betyder att 67,2 % av loppen vinns 

från de fyra bästa spåren. Men istället avbröt han mig och satte mig på pottkanten genom att 

fråga: Vad är det som är så unikt med de 16,8 procenten? Varför säger du inte 17 procent? 

Är det nån unik skillnad bara för att det är 16,8 och inte 17 procent? 

Han hade ju helt rätt och sedan den stunden ändrade jag mitt sätt att använda decimaler. För 

att 16,8 ska vara mer relevant än 17,0 måste de 0,2 %:en ha betydelse. Det behöver vara en 

skillnad på 16,8 och 17 för annars säger det mer att säga 17. Ungefär som att 38,4 eller 37,6 i 

feber säger mer än 38 graders feber.  

Vad har nu den här anekdoten med månadsbrevet att göra? Jo, i min ordbok står bakom ordet 

unik: ensam i sitt slag, ovanlig, ojämförlig. Och i det här månadsbrevet kommer verkligen 

unik statistik om kuskarna på V75 - som inte går att hitta någon annanstans och där dessutom 

decimalerna, tack vare läxan den äldre mannen gav mig och som jag sedan dess lever efter, är 

borttagna så mycket som möjligt. Vi börjar med att för första gången köra en årskoll av det 

jag numera kallar Kuskarnas DISC-test. 

 KUSKARNAS DISC-TEST  

I nyårsbrevet skrev jag att Tok-hästarna var min nya favoritkategori från 2020. Dags att 

presentera en kategori vi förhoppningsvis ska dra nytta av under 2021. Den bygger på 

statistiken jag tog fram till månadsbrevet i juli som visar varifrån kuskarna vinner och förlorar 

med favoriter. Då gick den under namnet Örjankollen efter att jag märkt att Örjan Kihlström 

hade mkt bättre statistik med favoriter han fick till spets, jämfört med om de fick andra 

positioner. Då gick jag igenom elva kuskar och använde begreppet DISC som kommer från de 
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färgglada beteendeanalyser som en del älskar och andra inte tror på alls. Då använde jag mest 

DISC för att illustrera att alla kuskar är olika men när jag nu sammanställt den här statistiken 

blev det roligt att vidareutveckla det här och placera kuskarna i fyra olika färger. 

För de elva kuskarna (+ att jag under hösten även la till Flemming Jensen) finns deras statistik 

som favorit i varje Speedanalys ifall den aktuella kusken som kör någon tipsetta. Den här 

funktionen fanns för första gången med i Speedanalysen till Rättviks omgång 1 augusti. 

De 11 kuskarna var de tio mest anlitade favoriterna av spelarkåren plus att jag ville ha med 

Adrian Kolgjini som har en annorlunda körstil och var extra intressant att sätta under lupp. I 

månadsbrevet fanns en del bilder och nedan väljer jag att repetera den bild som tydligast visar 

vad hela DISC-delen handlar om. Den här bilden uppdateras längre ner i månadsbrevet. 

 

Örjan var rödmarkerad för att det var han jag var mest intresserad av. Bakom Örjan-kollen låg 

teorin att han för ofta verkade köra för sent. Visst - ägare och tränare kan säkert vara nöjda 

med en 2:a eller 3:e plats med full fart över mål – men spelaren som satt med spik på Örjan 

från bakspår blir inte lika nöjd med pallplatsen. 

Redan till första boken satte jag i kapitlet Kuskens betydelse etiketter på kuskarnas körstil. 

Även i uppföljaren (Travkonsulten 2008) fanns kusktyperna med och i båda böckerna 

presenterades kuskarna tillsammans med deras kördresser. Till 3:e boken behövdes mycket 

utrymme för allt om reducerade system och därmed togs körstil/kuskdress-delen bort. 

(Nedan en bild som visar hur det såg ut för Örjan i Travkonsulten 2008) 

 

I första boken var det 15 kuskar och i 2008:an blev det 17. Totalt i båda böckerna 20 stycken. 
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Gällande Örjan håller säkert inte alla med mig om att han främst bör ses som en defensiv kusk 

men arbetet med DISC-kuskarna från förra året slår fast det en gång för alla. Det kommer inte 

ändras. I valet mellan att chansa offensivt eller chansa defensivt – väljer han nästan alltid det 

defensiva alternativet (om det inte är storlopp). Det ska inte förväxlas med att han väljer att gå 

fram till dödens med en häst han tror vinner på styrka därifrån. I jämförelse med andra kuskar 

är han defensiv. Bland de numera 18 kuskar som det nu finns DISC-statistik på är det bara 

Flemming Jensen och Rikard N Skoglund som har lägre andel lopp från spets än Örjans 31 %. 

Det blev lite som att gå på memory-lane när jag nu bläddrade i de två första böckerna. Låt oss 

titta närmare på vilka kusktyp jag satte på de 20 kuskarna i de första två böckerna. Kuskar 

som fortfarande är aktiva i V75-ciruksen är i fet stil: 

Björn Goop Speciellt bra som ny kusk Örjan Kihlström Defensiv/Smyger 

Erik Adielsson Trygg som spikkusk Åke Svanstedt Offensiv 

Johnny Takter Sulkyelegant/Underskattad Thomas Uhrberg Underskattad/Spikkusk 

Torbjörn Jansson Lyckas bra som ny kusk Per Lennartsson Gör väldigt få fel 

Ulf Ohlsson Underskattad i söder Stefan Söderkvist Underskattad 

Håkan Eriksson Kör ofta på väntan Jorma Kontio Rutinerad 

Jan-Olov Persson Kallblodsexpert Daniel Olsson Frontrunner 

Peter Untersteiner Startexpert Johan Untersteiner Framtidslöfte 

Lutfi Kolgjini Offensiv, ibland för offensiv Jim Frick Rutinerad   

Hans-Owe Sundberg Offensiv & Defensiv Bo Eklöf Bra med favoriter 

Nu då 12-13 år senare – stämmer det fortfarande? Björn Goop är fortfarande bästa kusken på 

nya hästar. Erik Adielsson och Thomas Uhrberg är fortfarande de bästa spikkuskarna. 

Torbjörn Jansson är extra bra som ny kusk - med framför allt kallblod. Peter Untersteiner är 

fortfarande vass startkusk och det som står bland övriga kuskar stämmer också bra med några 

få undantag som att Johan Untersteiner fortfarande har en del att leva upp till och framför 

allt med favoriter. Ulf Ohlsson är inte heller lika underskattad i södra Sverige längre.  

Nu lägger vi historiken bakom oss och tittar närmare på nuläget. Ett par sidor framåt går jag 

igenom alla de elva kuskarna som var med i första checken från månadsbrevet i juli. Innan vi 

tittar på varje kusk finns det tre viktiga måttstockar att ha med sig. Det är snitten som visar 

hur ofta de här kuskarna vinner från Spets, Dödens eller Kön/Invändigt (per start). På sidorna 

framåt ska också sägas att står det kön inkluderar det också eventuella starter där en favorit 

sitter invändigt (oftast då i vinnarhålet).  

De tre viktiga måttstockarna är att kuskarna vinner från spets med 53 % av favoriterna. Från 

dödens med 27 % och från kön/invändigt med 18 %. Då det är intressant att se utvecklingen 

sedan juli får varje kusk tre intervall: 1) Fram till månadsbrevet i juli. 2) 2020 som helår. 3) 

2019-2020. Dessutom kommer en rad som visar hur ofta kusken galopperat bort en favorit 

(innan varvet kvar) samt en jämförelse med övriga kuskar (minus = oftare galopp).  Dessutom 

hur ofta kusken kommer till Spets, Dödens eller blir kvar i kön. Även där jämfört med snittet 

för alla kuskar. Innan kuskens egenskaper kommenteras kommer två fakta som sticker ut för 

just den kusken. Nu kör vi och självklart börjar vi genomgången med Örjan! 

Örjan Kihlström 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 70 % 31 % 23 % 

200101-201231 96 % (!) 46 % 32 % 

190101-210101 76 % 33 % 26 % 

Galopper   8 % (+2 %) 

Hur ofta i positionen? 31 % (- 7 %) 28 % (+ 1 %) 41 % (+ 6 %) 

2020: 23 favoriter kom till spets. 22 vann... (!) 

2020: …bland övriga 44 favoriter vann bara 15 stycken (34 %). 



4 

 

Kommentar: Självklart är Örjan en av världens bästa kuskar och hans resultat från även dödens samt 

kön ligger över snittet för alla de här toppkuskarna. Han har också färre galopper än snittet. Gällande 

dödens – där jag på bilden från juli skrev att vi får titta på det här framöver – går det fortfarande inte 

att säga något säkert. Örjan vinner med 33 % av favoriterna som hamnar i dödens där snittet ligger på 

27 %. Men det som sticker ut är såklart den otroliga spetsstatistiken. 96 % av starterna under 2020 när 

Örjan satt med en favorit i spets – slutade med vinst. Det är makalöst bra siffror och Örjans körstil 

med att inte ligga för långt framför dödenshästen, där han genom sambandet med hästen bygger upp 

modet inför slutfasen och sedan kör undan i rätt läge - är en körstil fler borde ta efter.   

Björn Goop 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 71 % 44 % 24 % 

200101-201231 67 % 42 % 29 % 

190101-210101 66 % 43 % 25 % 

Galopper   7 % (+3 %) 

Hur ofta i positionen? 40 % (+ 2 %) 31 % (+ 4 %) 29 % (- 6 %) 

2019-2020: 25 Vinster med 38 favoriter från spets (66 %). 

2019-2020: 13 Vinster med 30 favoriter från dödens (43 %). 

Kommentar: Örjan är den kusk där underlaget är störst (156 favoriter) och därmed säkrast. Näst störst 

underlag har Goop med 103 favoriter. Här ser vi också en väldigt stor skillnad för dödens och övriga 

positioner. Från dödens vinner Goop med 43 % av favoriterna vilket är över nivån på 40 % som jag 

brukar tjata om att favoriter ska vinna, oavsett position, för att kusken ska vara underskattade. Det 

fixar alltså Björn med favoriterna från dödens senaste åren! Även från kön tycker jag att Goops 25 % 

är bättre än Örjans 26 %. Svaret till det stavas i att Goop sällan sitter med favoriter i kön. Bara vid 29 

% av loppen hamnar Goop i kön. Örjan gör det mer än fyra gånger av tio (41 %). 

Peter Untersteiner 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 67 %   0 % 13 % 

200101-201231 50 %   0 %   0 % 

190101-210101 55 %   0 %   9 % 

Galopper 15 % (- 5 %) 

Hur ofta i positionen? 39 % (+ 1 %) 21 % (- 6 %) 39 % (+ 4 %) 

2019-2020: 1 vinst på 17 favoriter från andra positioner än spets (6 %). 

Kommentar: Jag skrev i Travkonsulten 2008 att Peter är en startkusk och det har verkligen stämt när 

det gäller favoriterna 2019 - 2020. Från spets slår Peter snittet på 53 % med 55 % men från övriga 

positioner är det betydligt sämre ställt. Tyvärr hamnar Peter i kön nästan fyra gånger av tio och jag har 

många gånger på senare år själv åkt dit på att Peter sitter kvar i kön från tillägg i lopp med hästar som 

jag tycker har överlägsen kapacitet. Det blir chansartat och som det står nämns kanske bäst så här: 

Peter har förlorat 94 % av loppen där han varit favorit under 2019 - 2020 - om han inte suttit i spets. 

Robert Bergh 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 63 %   0 %   0 % 

200101-201231 70 %   0 %   0 % 

190101-210101 63 %   0 %   0 % 

Galopper 10 % (- 2 %) 

Hur ofta i positionen? 51 % (+13 %) 24 % (- 3 %) 24 % (- 11 %) 

2019-2020: 12 Vinster med 19 favoriter från spets (63 %) 

2019-2020: 0 Vinster med 18 favoriter från dödens/kön! 

Kommentar: Om Peter Untersteiners siffror sticker ut är det inget mot Robert Berghs. Även om både 

Jorma Kontio och Peter Untersteiner är att se som extrema spetskuskar är de hästlängder (hehehe) efter 

Bergh. 19 favoriter under de två åren har suttit i spets och även om han inte klarar av att matcha Örjan, 

Adielsson och Goops höga segerprocent är 63 % vinster från tät riktigt bra. Från övriga positioner har 

det blivit nästan lika många lopp med 18 favoriter. Därifrån noll vinster! 
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Erik Adielsson 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 62 % 60 % 38 % 

200101-201231 75 % 43 % 11 % 

190101-210101 68 % 50 % 21 % 

Galopper   5 % (+5 %) 

Hur ofta i positionen? 40 % (+ 2 %) 30 % (+ 3 %) 30 % (- 5 %) 

2019-2020: 7 Vinster med 14 favoriter från dödens ger otroliga 50 %. 

Kommentar: Bland de tolv kuskarna finns fyra som vinner oftare än snittet från alla positioner och 

självklart är kusken med högst segerprocent bland de mest anlitade senaste två decennierna en av de 

fyra. Precis som Goop har Erik något som Örjan saknar och det är högre siffror för hur ofta han 

kommer i spets. Dessutom vinner de båda oftare från dödens och de har betydligt lägre siffror för hur 

ofta de hamnar i kön. Från dödens har Erik också under de två åren lyckats vinna med hälften av 

favoriterna vilket så klart är anmärkningsvärt. Very Kronos kan ses som en förklaring men Erik väljer 

dödens med en häst han tror klarar positionen. För att sätta statistiken ovan i lite dagsaktuellt 

sammanhang körde Erik i lördags omgångens minst streckade favorit (Havana Boko). Trots 8:e 

utvändigt med varvet kvar - blev det vinst (mer om det längre ner). Då han förra året bara satte dit en 

favorit av nio från kön kan vi i år räkna med att han förbättrar siffrorna i år. 

Jorma Kontio 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 57 % 15 % 18 % 

200101-201231 75 %   0 % 20 % 

190101-210101 59 % 11 % 20 % 

Galopper 21 % (-11 %) 

Hur ofta i positionen? 45 % (+ 7 %) 30 % (+ 3 %) 25 % (- 10 %) 

2020: 9 Vinster med 12 favoriter från spets (75 %). 

2020: 1 Vinst med 14 favoriter från dödens/kön (7 %) 

Kommentar: Precis som Bergh har Jorma Kontio en körstil där han sätter sig i respekt bland övriga 

kuskar genom att ofta köra tills att han sitter i spets. Det syns också i siffrorna. 59 % vinster från spets 

är över snittet på 53 %. Däremot blir det ibland, precis som för Bergh (0 %) ofta helt fel om han inte 

kommer till spets och efter hård körning blir kvar i dödens. 11 % vinster från dödens är långt under 

snittet på 27 %. 25 % från kön är däremot över snittet på 18 % men då ska man tänka på att Kontio 

sällan landar där. Det här är oerhört tacksamt för oss spelare. Vi vet vad vi får av Kontio. Han vill inte 

sitta kvar i kön och en stark tes är att hans segerprocent över snittet från kön kommer från att han inte 

går fram främst om det blir högt tempo och då ökar ju chansen. Men precis som för Bergh och Peter 

Untersteiner är Kontio främst att se som en bra spikkusk från spets och inte från övriga positioner. 

Adrian Kolgjini 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 100 % 67 % 50 % 

200101-201231 50 % 100 % ------ 

190101-210101 83 % 67 % 50 % 

Galopper 15 % (- 5%) 

Hur ofta i positionen? 55 % (+ 17 %) 27 % (+/- 0) 18 % (- 17 %) 

2019-2020: 8 Vinster med 13 favoriter (62 %). 

Kommentar: Adrian fick plats i kuskkollen i juli fastän han inte har lika många favoriter (13 st.) som 

de övriga. Inte överraskande är det bara en kusk (Johan Untersteiner) som oftare kommer till spets och 

Adrian hittar dit med favoriter oftare än såväl Bergh som Kontio. Det tror jag inte kommer att ändras 

när vi får fler starter i underlaget. Däremot kan jag inte tänka mig att han klarar av att hålla 67 % 

vinster från dödens (2 av 3) över tiden eller 50 % (1 av 2) från kön. Sammanfattningsvis är Adrian 

(och tidigare pappa Lutfi) ständigt underskattad och vi spelare kan vara trygga i att Adrian alltid kör 

för vinst. På minuskontot måste nämnas att endast Kontio galopperar oftare än Adrians 15 %. 
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Ulf Ohlsson 

 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 50 % 45 % 24 % 

200101-201231 75 % 22 % 18 %  

190101-210101 61 % 33 % 17 % 

Galopper   8 % (+2 %) 

Hur ofta i positionen? 32 % (- 6 %) 27 % (+/-0) 41 % (+6 %) 

2019-2020: 11 Vinster med 18 favoriter från spets (61 %) 

Kommentar: Ulf Ohlsson vinner flest lopp i landet och är den kusk som är mest lik Örjan i körstil. 

Precis som Örjan har Ohlsson fina siffror från spets och endast Örjan har bättre spetssiffror än 

Ohlssons 75 % för 2020. Precis som Örjan har Ulf också helt OK siffror från dödens/kön och hade 

han haft marginellt bättre siffror från kön hade vi haft en femte kusk som har plus i alla tre kolumnerna 

mot snittet. Något sämre år från dödens blev det 2020 men med 33 % tangerar han Örjans resultat. 

Precis som Örjan landar Ohlsson i kön med fler än fyra favoriter av tio (41 %). 

Rikard N Skoglund 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 50 % 50 % 17 % 

200101-201231 33 % 40 % 25 % 

190101-210101 50 % 44 % 21 % 

Galopper 11 % (- 1 %) 

Hur ofta i positionen? 26 % (-12 %) 29 % (+ 2 %) 45 % (+10 %) 

2019-2020: 4 Vinster med 9 favoriter från dödens (44 %). 

Kommentar: Rikard har bara varit favorit 35 ggr 2019-2020 och det är därmed långt till gränsen på 

200 händelser som jag brukar använda för att med hyfsad säkerhet kunna säga något statistiskt. Jag 

tycker inte riktigt att Rikards statistik stämmer överens med hur jag ser på honom. Jag ser honom som 

en offensivare kusk än att bara köra i spets med 26 % av favoriterna. Visst kan en förklaring vara att 

han ofta blir favorit i tilläggslopp i norr och 45 % favoriter från kön är rekordhögt (förutom Jensen). 

Rikard vinner i varje fall oftare från kön jämfört med snittet, problemet är bara att han hamnar så ofta.  

Carl Johan Jepson 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 50 %   0 % 31 % 

200101-201231 33 % 33 % 25 % 

190101-210101 42 %   9 % 29 % 

Galopper 12 % (- 2 %) 

Hur ofta i positionen? 32 % (- 6 %) 30 % (+ 3 %) 38 % (+ 3 %) 

2019-2020: 0 Vinster med 8 favoriter från dödens 2019 blev 1 vinst med 3 favoriter under 2020. 

Kommentar: Det jag anmärkte på för Carl Johan Jepson i månadsbrevet från juli var att han ofta kör 

för tufft när han hamnar i dödens. Sedan dess har det blivit en vinst men jämför 1 av 11 från dödens 

med Adielssons 7 av 14. Däremot har Jepson fin segerprocent från kön med 29 % vilket är bäst av 

alla! Precis som för Skoglund sticker det ut att han, så här långt, sällan kommer till spets.  

Johan Untersteiner 
 Spets Dödens Kön/Invändigt 

190101-200731 17 % 60 % 20 % 

200101-201231 22 % ------ 100 % 

190101-210101 24 % 60 % 20 % 

Galopper   0 % (+10 %) 

Hur ofta i positionen? 63 % (+ 25 %) 19 % (- 8 %) 19 % (- 16 %) 

2019: 2 Vinster med favoriter från spets i 8 lopp (25 %). 

2020: 2 Vinster med favoriter från spets i 9 lopp (22 %). 

Kommentar: Ni som följer konceptet vet att Johan Untersteiner rent av misslyckats med favoriter 

under en längre tid och blivit en kusk att absolut inte lita för mycket på vid spikval. Under de senaste 

två åren har det ändå blivit en liten förbättring men 30 % favoritvinster (8 av 27) inte är godkänt för 

en toppkusk. Det som förvånar mig en del ändå är att Johan har väldigt fina siffror från dödens.  
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Då var genomgången klar för de elva. Nedan har jag nu placerat in dem i fyra olika färgrutor 

utifrån deras körstil samt lagt till Flemming Jensen som gått in i underlaget under 2020. 

 

Beskrivning av de fyra färgerna 

De röda kör oftast för spets tills att de kommer dit. Många icke-röda kuskar väljer att släppa 

fastän de skulle vilja köra i spets då de förstår att den röda kusken är beredd att offra allt för 

spetsen. Fördelen för oss V75-spelare är att vi vet att de vill till spets och de vinner runt 

hälften av gångerna de kommer dit. Dock vinner de mindre ofta från spets än… 

…de gröna med en segerprocent från spets på över 50 %. De gröna kör gärna i spets om 

chans finns men väljer normalt hellre vinnarhålet eller lugn dödens ifall de märker att det är 

svårt att övertala ledaren att de ska få ta över spets. Från kön väljer de oftast att chansa genom 

att sitta kvar i kön än att gå fram i dödens vilket skiljer dem från… 

…de gula som är de kuskar som vinner oftare än genomsnittskusken från alla positioner 

samtidigt som de oftare kommer till spets än genomsnittskusken. Det är de här kuskarna du 

helst ska spika på V75. De får ihop hela styrningen oavsett position vilket skiljer dem från… 

… de blåa som kännetecknas av att de inte får till balansen mellan att köra för spets, styra 

fältet från dödens eller ta rätt initiativ ifall de hamnar i kön. De vinner färre lopp som favoriter 

än genomsnittskusken från spets (annars vore de röda eller gröna) och de kompenserar inte 

det genom att vinna oftare när de hamnar i dödens, kön eller invändigt. 

Lite spekulation kring hur kuskarna kommer förflytta sig i takt med att vi får in mer data: 

✓ De röda: Bergh och Kontio kommer garanterat vara röda kuskar tills de går i pension! 

✓ De gröna: Stor risk att Örjan, Ohlsson och Peter förblir gröna. Alla tre skulle bli gula 

ifall de blev mer offensiva och oftare kom till spets utan att tappa deras seger% där. 

✓ De gula: Adrian har ett mindre underlag och det är snarare att vänta sig att han tar 

steget in i de rödas grupp - dit vi kan utgå ifrån att pappa Lutfi hör hemma - än att han 

blir kvar. För att vara kvar måste han bibehålla hög seger% från dödens/kön – inte lätt. 

✓ De blåa: Jensen som har högst procent för kvar i kön och hans körstil kommer inte 

ändras. Övriga tre har däremot bra chans att flytta sig in i gult ifall de utvecklas som 

kuskar. De tre är yngre än de flesta andra och borde ha sina bästa år framför sig. 
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Efter att ha följt DISC-kuskarna i mer än ett halvår är det dags att börja dra ännu större nytta 

av de här kuskskillnaderna. Det gör vi så klart genom att köra in statistiken i en kategori. 

DISC-kuskarna är ett levande verktyg och uppdateras löpande allt eftersom som omgångarna 

körs. Då det endast är aktuellt med tipsettor är det en spikkategori och det jag plockat ut i 

nedanstående DISC-spikar är alla tipsettor med gula kuskar (Erik, Björn och Adrian) samt 

alla tipsettor där röda eller gröna kuskar kör den logiska spetshästen i Speedanalysen (Bergh, 

Kontio, Örjan, Ohlsson och Peter U). Inga andra kuskar ligger med i underlaget. 
  

x. DISC-spikar (NY)   1.241.000:- 
Antal  Träff % T-index V-index Streck %/Odds  Analys Skräll   9%   20% 

2020 1,0   47 1,46   31 46 % /    2,26   21 % 0,0  47 +  5 

Kategoriförklaring: Tipsettor i Speedanalysen körda av Röda eller Gröna DISC-kuskar som 

är troliga spetshästen eller Gula DISC-kuskar oavsett förväntad position. 

Resultatet gav 47 % i Träffprocent, +5 % i Vinnarspelsnetto och hög genomsnittsutdelning. 

Dock kan vi gissa att det här är lite väl bra resultat över en längre period då jag reagerade på 

skillnaden för Örjan under första halvåret 2020 och jag ville ha med hela året i mätningen. 

Men förhoppningsvis är det marginellt. 

Sedan ett par veckor tillbaka har jag även lagt till ytterligare sex kuskar till DISC-konceptet i 

Speedanalysen. Det här är kuskar som jag tror vi ofta kommer se som favoriter under 2021. 

Det här är kuskar som varit favorit minst 10 gånger senaste två åren men tänk för de här sex 

på att de inte går att jämföra deras få starter med Örjans databas på 156 starter. Jag la också in 

ett undantag här och tog med Stefan Persson som under 2020 blivit catchdriver. Han fick 

dispens då han bara varit favorit åtta gånger under 2019 – 2020 då jag inte tror det dröjer 

många veckor innan han är uppe i tio favoriter. Övriga fem nya kuskar är Per Lennartsson, 

Tom Erik Solberg, Marc Elias, Magnus A Djuse och Mats E Djuse. Nedan en bild där vi ser 

alla 18 kuskarnas segerprocent 2019-2020, 2003-2020 samt hur ofta de galopperar med 

favoriter (sedan 2019). 

 

Några saker att tänka på i bilden ovan. Tom Erik Solberg är att se som Norges bästa kusk 

men han får ändå en Odd Herakles-effekt. Per Lennartsson har haft ett kanonår som lånekusk 

för främst Robert Bergh. 8 av 10 favorituppsittningar har lett till vinst senaste två åren. Som 
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det går att se i mittentabellen har Lennartsson inte lika bra siffror över längre perioder. 

Brödernas Djuse är redan högt upp i galopptabellen. Magnus har 1 galopp med 20 favoriter 

och Mats har inte någon galopp alls bakom 13 (innan han fick en nu i januari). Jorma Kontios 

galoppstatistik måste nämnas. Att Kontio är sämst i klassen är både en överraskning och 

anmärkningsvärt! Bakom siffran 21 % finns 16 galopper med 76 favoriter.  

 

I bilden ovan har jag markerat kuskar med rött som hittar till spets mindre ofta än 

snittfavoriten (38 %) och kuskar som oftare hamnar i kön/invändigt än snittfavoriten (35 %). 

Det ligger också en linje i dödenstabellen där 27 % av favoriterna hamnar. 

 

Här har jag markerat de fyra kuskar med rött som varit med från början och som ligger över 

vinstsnittet för varje position. Strecket markerar Vinstsnitten för alla kuskar (per start) på: 

Spets 53 % - Dödens 27 % - Kön/Invändigt 18 % 
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Om det är något jag tycker bilden på förra sidan tydligt visar är det hur viktigt det är att räkna 

ut vilka favoriter som kommer till spets. Ni som följer konceptet vet att jag använder 40 % 

som en nivå för hur ofta de bästa kuskarna sätter favoriter. Strax under 40 % är också nivån 

för hur många lopp som vinns från spets. Slå ihop dem och vi har därmed över 50 %! Sen är 

det så klart lättare sagt än gjort att – med stor säkerhet – räkna ut vilka hästar som spetsar. 

På nästa bild kommer en sammanställning över alla DISC-kuskarna vilket gör att det går att se 

även de sex nya kuskarnas resultat. Från lördag kommer jag markera upp DISC-spikarna i 

Spikblocket som det ser ut i på bilden nedan. Min första tanke var att plocka bort någon av de 

kategorier som finns i spikblocket men jag tycket inte att någon går att plocka bort. Därför 

fyller vi på med ytterligare en kolumn i spikblocket som läggs bredvid övriga kusk-kategorier. 

 

Till sist – när vi ändå är inne på favoriter. Hur gick det i januari för de åtta kuskar som varit 

favorit på V75 minst två gånger och varifrån vann de loppen? Stämde DISC-tesen i januari?: 

Erik Adielsson (2 av 4) Båda vinsterna från kön! (Våler Nikolai och Havana Boko) 

Örjan Kihlström (2 av 4) En av två från spets och en av två från dödens. 

Jorma Kontio (1 av 2) Vinsten från spets (Essie Gonzales), förlusten från kön. 

Ulf Ohlsson (1 av 3) Vinsten från spets (Disco Volante), förlusterna från dödens och kön. 

Björn Goop (0 av 2)  

DISC-spikarna blir Eriks fyra lopp, Björns två, Kontio och Ohlssons spetsvinster samt 

Örjans två lopp i spets. Totalt tio lopp som gett fem vinster. Så ett bra januari med 50 %. 

Utöver dessa har följande kuskar varit favorit minst två gånger i år: Daniel Wäjersten (1 av 2), 

Johan Untersteiner (1 av 2) och Mats E Djuse (0 av 2). 

 

 SKRÄLLKUSKARNA 2021  

Vi går från favoriter till skrällar. Även för skrällar påverkas resultatet av kuskens körstil. 

Samtidigt finns skillnaden att spelarkårens medvetenhet om kuskens egenskaper påverkar 

vilka kuskar som kan skrälla oftare än andra. I förra månadsbrevet skrev jag om att tränare 

som Daniel Wäjersten och Oscar Berglund underskattas av spelarkåren. Bland kuskarna är 

den här effekten mycket större och vi ser att det år efter år är i stort sett samma kuskar som 

skräller mest och det är inte de som kuskar som brukar gå under namnet toppkuskarna i 



11 

 

media. Jag brukar tjata, eller som jag brukar säga om viktiga saker – påminna, om att det är en 

myt att bra kuskar skräller. Självklart måste kusken vara bra för att skrälla i den stentuffa 

konkurrensen på V75 – men det är de offensiva kuskarna som skrällar! De defensiva 

skräller inte särskilt ofta. Av de tio kuskar som kört 1000+ V75-lopp sedan 2011 är det bara 

Johan Untersteiner som kan ses som en skrällkusk med kravet på att skrälla i 3 % av loppen. 

För Skrällkuskarna finns också kravet att de kört minst 150 V75-lopp sedan 2011. När vi 

stängde 2020 hade vi fått 64 kuskar som kommit upp i minst 150 lopp. De fem som skrällt 

minst antal gånger senaste tio åren är: Mattias Djuse 0,4 % (1 skräll, 240 lopp), Stefan 

Söderkvist 0,9 % (7 av 812), Fredrik Persson 1,0 % (2 av 207), Ove A Lindqvist 1,0 % (4 av 

396) och Daniel Redén 1,1 % (2 av 181). Tre gröna försiktiga generaler (Djuse, Stefan och 

Fredrik). En gasglad röd kusk i Lindqvist och Redén som oftast kör preparé och låter andra 

kuskar köra stallets bästa chans i loppet. Hur ser det då ut för de Röda och Gröna från DISC? 

Jo, bland 64 kuskar kommer de på följande platser sett för hur ofta de skräller: Kontio 52:a, 

Ohlsson 50:e, Örjan 48:e, Bergh 45:e och Peter Untersteiner klarar sig via ett par skrällar 

under 2020 precis upp på övre halvan med en 30:e plats. 

Det är olika egenskaper som avgör hur ofta en kusk vinner med favoriter och hur ofta en kusk 

skräller. Vi kan likna det med att olika egenskaper är viktiga i Tennis i singel och i dubbel 

eller som att det skiljer sig på hur man åker fri och klassisk stil i skidor. Precis som en del 

skidåkare är lika bra i båda är andra är experter på en av dem - det är likadant för kuskarna. 

En del är bättre som spikkuskar och andra som skrällkuskar. De kuskar som fixar av att ha 

goda resultat i båda kategorierna är framför allt Thomas Uhrberg, Ulf Eriksson och Erik 

Adielsson. Erik klarar inte skrällgränsen men vi ska komma ihåg att det för t.ex. Goop, Erik, 

och Örjan finns en faktor som gör att de största kuskprofilerna blir överspelade och Eriks 

skrällindex på 2,5 är i jämförelse med de Röda och Gröna kuskar jag nämnt ovan väldigt 

mycket bättre. För att visa det i siffror så har Erik 66 skrällar senaste 10 åren. Hade han haft 

lika dåliga skrällsiffror som Kontio, Ohlsson och Örjan (1,7 %) hade han bara skrällt 44 

gånger. För Björn Goop hade 62 skrällar blivit 41. Nedan kommer årets sammanställning över 

Skrällkuskarna. Till vänster finns ingångsvärdet. Den rutan visar kuskarnas skrällindex 1 

januari 2020. I de tre rutorna i mitten finns statistik från 2020 och i rutan till höger ser vi 

totalen över senaste 10 åren. 
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Bilden på förra veckan skulle jag kunna skriva ett helt månadsbrev om men låt oss bara ta de 

viktigaste saker i punktform och sedan två saker lite mer utförligt: 

➢ 50 % av skrällkuskarna (4 av 8) klarade skrällgränsen även under 2020. 

➢ Bara 21 % av övriga toppkuskar (3 av 14) klarade gränsen… 

➢ …och då var en av de tre Magnus Jakobsson som ifjol åkte ut och nu åkte in igen. 

➢ Ingen Skrällkusk kom under gränsen totalt och förutom Jakobsson klarade tre nya kuskar de 

två kraven. De är Mika Forss, Oskar Kylin-Blom och Magnus A Djuse.  

Några ord om Djuse. Han är på väg att få samma problematik som Erik och Goop. Det är en 

offensiv kusk som tar varje chans till skräll men spelarkåren börjar tro att han är Harry Potter 

och kan trolla till sig segrar. Jag gissar att han under 2021 kommer bli överskattad. På 

aktiespråk är det nog inte längre köpläge. Samtidigt vill jag säga att jag ser honom som vårt 

främsta kusklöfte men då kuskarna är som bäst när de passerat 40 år och fått tillräckligt med 

erfarenhet kommer det garanterat komma svackor för honom på väg mot en fulländad nivå. 

NU till det som (som vanligt) sticker ut mest av allt – Jörgen Sjunnesson! Jag har nämnt det 

många gånger och det tål att nämnas igen. Efter Sjunnessons sexskandal från slutet av 2016 

när det uppdagades att han trakasserat flera unga stalltjejer inom sporten genom att skicka 

sex-SMS och även så kallade dicpics - har han nästan försvunnit helt från V75-cirkusen i 

Sverige. Innan körde han i snitt runt 50 V75-lopp per år. Sedan 2016 har han inte kört mer än 

30 något enskilt år och numera är han mer synlig i Danmarksomgångar än här hemma. Det är 

mest Ola Karlsson och Untersteiners som använder Jörgen i Sverige.  

Som spelare gäller det däremot att lägga de här tankarna åt sidan och istället inse att det är 

otroligt svårt för den genomsnittlige V75-spelaren att göra just det. Det är för lätt att spela 

med hjärtat fastän hjärnan säger vad man borde göra. Därmed dyker möjligheten upp och 

insikten att, i det här fallet, Sjunnesson är ständigt underskattad som kusk. 

Titta på bilden på förra sidan. Högst skrällindex av alla de 64 kuskarna fram till förra 

årsskiftet. Sedan hela 11,1 % i Skrällindex under 2020 vilket kommer från tre skrällar i 27 

lopp (Inertial och 2 x Red Mile Brodde). Bäst över nio års tid och överlägset bäst det 10:e året 

gör så klart att han är bäst även över tio år. Men lägg sedan till att han redan under januari 

hunnit med att skrälla två gånger och därmed med stor säkerhet kommer ha avgjort kampen 

om vilken kusk som blev bästa skrällkusk även 2021 – och då har året knappt ens börjat. De 

två skrällarna var Glimma Blixten och Taxi Out från Jägersros omgång för någon vecka 

sedan. Sjunnessons index efter januari för 2021 ligger på 25,0! Två skrällar på åtta starter. 

Som om inte det här var nog så är näst bästa skrällkusk över 10 års tid, Mika Forss med 3,7, 

den enda kusk förutom Sjunnesson som skrällt två gånger i år! Dels M.T.Oscar i årets första 

V75-lopp på Kalmar och sedan i lördags när han vann i Guld med Hawk Cliff. 

Låt oss avsluta delen lite humoristiskt. Vad är oddset på att de kuskar som är 1:a och 2:a 

historiskt sett över de senaste 10 åren är de enda kuskar som skrällt två gånger under 2021? Ja 

– räknar man matematiskt (med tanke på hur få starter de har i jämförelse med toppkuskarna) 

finns det inte, som man brukar säga, på världskartan att Sjunnesson och Forss skulle vara etta 

och tvåa direkt! Men om vi istället förstår hur viktigt det är att väga in kuskens egenskaper 

och hur viktigt det är att se vilka kuskar som brukar skrälla? Ja, då är det en lågoddsare!       

Som avslutning på hela månadsbrevets kusktema fanns i lördags två lopp (V75-4 & V75-6) 

som var riktiga skolboksexempel på vad som skiljer de främsta kuskarna mot övriga. Det 

pratas ofta om vilken häst man spelat på – men även om hästarna är viktigast är vårt spelöde 

helt i händerna på kuskarna. Helst hade jag här velat visa loppen via videolänk så gå gärna in 

och se loppen i sin helhet på ATG.se eller atgplay.se. Översta tre bilderna är från V75-4 där 

Mika Forss satte dit en av hans två skrällar för året genom att byta ut 3:e inner mot 3:e ytter 
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med dryga varvet kvar. De flesta kuskar sitter i det läget kvar på innerspår. V75-6: Erik lurade 

från 8:e ytter (!) ut flera ekipage i 3:e spår 1100 kvar men körde själv rakt fram i näst sista 

kurvan vilket var helt loppavgörande. På bilden nedan kommer klipp från loppet som visar 

sulkydribblingarna i ren Jack Grealish-stil! (Aston Villa-spelaren som enligt statistiken skapat 

fram överlägset flest målchanser av alla fotbollsspelare i år - i alla större ligor i Europa). 

 

 TIPSLIGAN 2021  

Januari är förbi och vi har 11/12-delar kvar av 2021. Det brukar ta en stund innan tipsligan 

sätter sig. I år har Expressen inlett året bäst med 12 tipsettor i januari vilket tangerar antal 

vinnande favoriter. Travkonsulten, Ronden och Guiden ligger på 9 tipsettor. Till nästa 

månadsbrev blir det inte heller någon större fokus på tipsligan då fokus är på att sammanfatta 

2020 men till våren kan jag lova en väldigt intressant specialanalys om tipsettor vs favoriter.  

 FEBRUARI-REAN  

I varje månadsbrev brukar jag skriva om rabattkoden men en månad till behövs ingen kod. 

Efter Julklappen och Januari Surprise kör jag i dessa pandemitider en månad till med samma 

nästan gratis abonnemang på Speedanalysen via Februari-rean som hänvisar till att det 

brukar vara bokrea i februari. Här på travkonsulten kör vi i år istället abonnemangsrea (även 

möjligt att förlänga abonnemanget en månad för de som har abonnemang). 1 mars är våren 

här och jag går då tillbaka till vanliga upplägget och i månadsbrevet som kommer i slutet av 

februari påminner jag om rabattkoden igen. Februarirean är upplagd så här: 

1-7 februari Speedanalysen en månad framåt för 50:- 

8-14 februari Speedanalysen tre veckor framåt för 40:- 

15-21 februari Speedanalysen två veckor framåt för 30:- 

22-28 februari   Speedanalysen en vecka framåt för 20:-  

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

Ha det gott och lycka till på lördagarna!       

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

http://www.speedanalysen.se/
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