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Hej, 

Ännu om vi inte ser en ljusning för travbesök på banorna än kan vi ändå säga att våren är här 

när det sedan i lördags är tillåtet att köra med barfotabalans igen. Nu får vi tillbaka en 

dimension i jakten på 7 rätt. I ett litet sent månadsbrev, döpt till Februari då det finns så mkt 

kvar att skicka ut från årskollen, fokuserar vi främst på Positions- och Banstatistik från 2020. 

Men innan vi kommer in på de två områdena kommer en liten uppdatering över hur det gått 

för aktuella DISC-kuskarna som jag skrivit om i de senaste månadsbreven. 

 KUSKARNAS DISC-TEST - uppföljning  

Nedan viktigaste bilden om DISC-kuskarna från förra månadsbrevet. Tesen är: 

De röda kuskarna är bra att spika om de når spets. 

De gröna kuskarna är bra att spika om de når spets. 

De gula kuskarna är alltid bra att spika oavsett position. 

De blåa kommer ofta snett i loppen med favoriter och man bör undvika att spika dem. 
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Under 2021 har vi nu kört 70 stycken V75-lopp. Nedan ser vi hur det gått för DISC-kuskarna.  

 Seger %  Spets Dödens Kön/Inv.      Gal 

DE RÖDA 33 % 50 % ---- 0 % 

Robert Bergh  Inga favoriter så här långt i år 

Jorma Kontio 33 % (1 av 3) 50 % (1 av 2)  0 % (0 av 1) 

DE GRÖNA 35 % 57 % 17 % 40 %      2 

Örjan Kihlström 29 % (4 av 14) 33 % (1 av 3) 20 % (1 av 5) 50 % (2 av 4)  2 

Ulf Ohlsson 50 % (3 av 6) 75 % (3 av 4)   0 % (0 av 1)   0 % (0 av 1) 

Peter Untersteiner  Inga favoriter så här långt i år 

DE GULA  33 % 50 %   0 % 40 %      1 

Erik Adielsson  50 % (3 av 6) 50 % (1 av 2)   50 % (2 av 4) 

Björn Goop    0 % (0 av 2)  0 % (0 av 1)        1 

Adrian Kolgjini    0 % (0 av 1)    0 % (0 av 1) 

DE BLÅA  37 % 100 %   0 %  20 %  

Flemming Jensen   0 % (0 av 1)   0 av 1 

Rikard N Skoglund   0 % (0 av 1)   0 av 1 

Carl Johan Jepson  Inga favoriter så här långt i år 

Johan Untersteiner 50 % (3 av 6) 100 % (2 av 2)    0 % (0 av 1) 33 % (1 av 3) 

Övriga kuskar (minst tre favoriter i år eller underskattad toppkusk) 

Thomas Uhrberg  100 % (1 av 1) 100 % (1 av 1) 

Daniel Wäjersten  33 % (1 av 3) 50 % (1 av 2) 0 % (0 av 1) 

Stefan Persson  33 % (1 av 3) 33 % (1 av 3) 

Magnus A Djuse  20 % (1 av 5) 50 % (1 av 2)   0 % (0 av 2)       1 

Mats E Djuse    0 % (0 av 3)    0 % (0 av 2)   1 

Ni som minns vad vi gick igenom i förra månadsbrevet ser hur bra teserna stämmer. De Röda 

vinner bara från spets. De Gröna har högst vinstchans när de sitter i spets och högre än de 

Gula och de Röda. Bland de Gula är Adielsson lika stabil som vanligt (han har alltid högre 

seger% än de andra gula). 

Självklart finns några små undantag mot reglerna med ett så här litet underlag. Ett är att Johan 

Untersteiner vunnit med tre av sex favoriter i år. Det har varit en följetång över hur dåligt det 

gått för Johan med favoriter. Kanske har han äntligen fått till det efter år av favoritsumpande.  

2018 - 2020 har det sett ut så här: 2 av 16 (13 %) – 5 av 17 (29 %) – 3 av 14 (21 %). Slår vi 

ihop de tre åren har han vunnit med 10 favoriter av 47 vilket ger 21 % vinster. Med tre vinster 

redan i år kommer Johan få ett mycket bättre år och speciellt Demon Ima, som för dagen har 

fem raka vinster, samt Maestro Crowe kommer hjälpa till att ge Johan bättre siffror i år. 

En annan kusk som verkligen gjort skäl för färgen så här långt är blåe Rikard N Skoglund 

vars enda favorit hamnade i vinnarhålet. Men det var en andrahandsfavorit Rikard körde för 

två veckor sedan som är än mer talande för den blåa färgen. Jag kunde aldrig tänka mig att 

han skulle släppa spets och sätta sig i vinnarhålet med Hazard Boko med varvet kvar mot 

Disco Volante över kort distans förra lördagen. Vilka av Kontio, Bergh, Erik, Goop eller 

Adrian hade gjort det? Nu gav han bort ledningen till värsta konkurrenten och fick inte 

chansen förrän Ulf Ohlsson och Disco Volante var i mål. 

För att verkligen till sist visa hur viktigt det är att fokusera på kusken, och dennes egenskaper, 

vid spikval kommer nedan två rader som gör det hela väldigt tydligt. 

Hur många favoriter har vunnit i år?:   29 % (20 av 70)  

Hur många DISC-favoriter (gröna ovan) har vunnit i år?:  44 % (8 av 18) 
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 FÖSSTA V-SUAN I MASS  

Jag är inte från Småland så jag kan inget om Fössta tossdan i mass annat än det jag lyckats 

snappa upp om att man just den dagen ska fira med massipantååta. Dagen anses numera av 

många vara en inofficiell nationaldag för Småland. Men även om jag inte kan något om det 

hela vill jag låna begreppet och belysa det som sker första lördagen i mars varje år. 

Just den här lördagen finns det varje år en möjlighet att dra nytta och få en fördel mot 

spelarkåren. Detta då alla hästar som går med barfotabalans av spelarkåren bedöms på starter 

med skor. Till just den här omgången gäller det därför att gräva sig ner i hur hästarna som nu 

lättas och går med barfotabalans – tidigare fungerat med just barfotabalans. Varje år fössta V-

suan i mass svänger pendeln tillbaka från att vi i första omgången i december ska höja 

chansen på hästar som gick med skor innan barfotaförbudet kom – till att nu ge samma 

hästar lägre vinstchans. Jag nämner ofta att det här kan liknas vid att en del skidåkare är 

bättre i fri stil, en del bättre i klassisk stil och en del är lika bra oavsett vilken stil det än är. 

Men fastän det är ett evigt prat om det här hela veckan fixar ändå inte spelarkåren att ta det 

här på allvar. Jag som gillar citat kommer att tänka på Winston Churchills ”Ibland snubblar 

människor över sanningen men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting 

hänt”. Trots allt snack om nya förutsättningar går det inte för genomsnittlige travspelaren att 

skaka av sig senaste insatserna som finns på näthinnan. Nedan kommer bilden jag la ut på 

Facebook i fredags som visar hur det gått de fyra år som är de enda vi kan följa för att se 

skiftet mellan fri balans och barfotaförbud. Visst finns även ett femte år då Bergsåker körde 

1:a skiftesomgången men då var det bara några få ekipage som testade med barfotabalans 

p.g.a. vädret. Klokt av ATG att numera lägga fössta V-suan i mass på sydligare breddgrader. 

 

Nu har ju loppen körts. Nedan har vi de sju vinnarna. 
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Undantaget är Beartime som vann efter att Jepson spetsat. En 2:e handsfavorit som vann från 

spets i en lopptyp där mer än hälften av loppen vinns från just spets. Alla andra vinnare gick 

med lättare balans! Låt oss nu räkna ut siffrorna med facit på hand och jämföra med bilden. 

Vinnare  Hästar  Seger%  V-Netto 

Skor       1     26    3,8 %  -   79 % 

c       2      23    8,7 %  -   30 %  

cc       2     6  33,3 %  +    6 % 

ccc        1     16    6,3 %  +374 % 

cccc         1     12    8,3 %  +173 % 

När jag skrev inlägget på Facebook kom jag på att jag genom åren inte pushat så mycket som 

jag borde gjort för cc-markeringen som visar att det är en häst som spelarna tror mycket på 

och som går med lättare balans. Den ÄR mer intressant än ccc som faktiskt inte är så stort 

plus. I lördags fick vi en superskräll via Awesome Kronos där Johan Untersteiner som så 

många gånger tidigare valde en spårsnål resa och nosade in en skräll. Det statistiskt viktiga 

ovan är att det både i lördags och över hela perioden oftare är hästar med cccc som vinner än 

ccc. Skillnaden är att cccc har bra resultat med lättare balans. En liknande skillnad finns 

mellan cc och c. Jag insåg i fredags (när jag gjorde bilden) att jag behöver återkomma med 

mer om cc men tills dess - var extra observant på cc-hästar som gått bra med barfotabalans! 

Nu har vi fått en vecka med barfotahästar och för varje vecka som går kommer den här 

barfotaeffekten att minska då vi nu får en blandning av hästar som har barfotacomeback och 

hästar som hunnit med att bedömas på barfota i år. Men när nu bästa veckan är förbi så kom 

ihåg att på lördag har vi året näst mest aktuella veckan och sen 3:e mest aktuella. 

 LOPPTYPER 2020  

Uppdateringen av 2020 års lopp fortsätter. Lopptyperna i Speedanalysen är nu uppdaterade. 

Från början var min tanke att i månadsbrevet fokusera på vad som skiljer sig från tidigare år 

och statistiken i böckerna. Men efter gått igenom alla lopptyper finns i stort sett inget nytt att 

rapportera om. I stort sett allt är precis som vanligt! 

För att ända vaska fram något litet spår av förändring kommer vi till stoloppen. Vi har fått fler 

stolopp på V75 och dessutom Stoelitsfinaler. Det har gett oss jämnare Stoelitslopp än tidigare. 

På 13 st Stoeliten fick vi fyra skrällar. Det kan jämföras med två skrällar under hela 2018 och 

2019. Samtidigt har det svängt åt andra hållet i vanliga stolopp med tillägg. Historiskt har 

grundregeln varit Spika eller strecka på rejält. Men under 2020 fick vi 11 skrällar i 33 lopp 

vilket ger höga 33 i skräll%! Men det mest anmärkningsvärda är att det inte krävs lika många 

streck som tidigare. Bara tre av de 33 loppen vanns av hästar som var streckade 7+ (1-4 %-

arna Shutter Island, Loes och Argbiggan). Fortsätter den här trenden behöver vi numera, när 

fler ston av hög klass satsar i Diamantstoserien, oftast som mest halvgardera stoloppen. Den 

här trenden reagerade jag på redan 2019. Låt oss nedan se utvecklingen sedan 2015 där vi 

även ser att det inte blivit så många skrällar som tidigare i 3-volters stoloppen. 

Hur ofta räcker de sex mest streckade i Stolopp med tillägg? 

     Lopp med 2 volter       Lopp med 3 volter 

2020 3 av 33 91-  9  2020 1 av 16 94-  6   

2019 3 av 26 88-12  2019 1 av 12 92-  8 (men 3 st. 6:e streckade) 

2018 4 av 27 85-15  2018 1 av   5 80-20 

2017 3 av 23 87-13  2017 0 av   1 -------  

2016 4 av 24 83-17  2016 1 av   2 50-50  

2015 7 av 17 59-41  2015 1 av   2 50-50 
Siffrorna visar antal 7+ vinnande hästar och sedan procent 1-6 och 7+ över året. 



5 

 

Låt oss nu repetera var man ska leta skrällar, spetsvinnare och spikar. Alla lopptyper är 

uppdaterade i Speedanalysen och innehåller alla voltlopp sedan 2011 samt autolopp sedan 

2014. Raderna under bilderna är (om inget annat sägs) med statistik från 2020 års lopp. 

 
➢ Spårtrappa, lärlingslopp: 7 lopp gav 4 skrällar. Ingen vinnare från spets. 

➢ Spårtrappa, lärlingslopp: 48 av 51 lopp genom åren har vunnits av Topp8. 

➢ Spårtrappa (ej lärlingslopp): 6 lopp gav 2 skrällar. Bara en spetsvinnare. 

➢ Kallblod, tillägg, lång distans: 3 skrällar i 4 lopp 2020. 10 av 17 skrällar 2018-2020. 

➢ Kallblod, handicap: Skräll igen och nu 6 skrällar i de 11 lopp som körts på V75. 

➢ Klass2, 1640auto: 5 skrällar i 8 lopp.  

 
➢ Årgång4, 2140auto: 11 av 20 lopp vanns från spets.  

➢ Årgång4, 2640auto: 7 av 10 lopp vanns från spets (+2 från dödens).  

➢ Brons, 2140volt: 5 av 6 lopp vanns från spets.  

➢ Klass1, 2140volt: 2 av 3 från spets. 
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➢ Klass 1, 3140 auto: 2 av 4 favoriter vann. Tre från spets och en från dödens. 

➢ Brons, 3140 auto: 2 av 3 favoriter vann. Positioner: Spets, Dödens, 4:e ytter. 

➢ 3140 Auto, alla lopp: 55 % favoriter vann (6 av 11). 82 % Topp2 streckade (9 av 11).  

➢ Guld 1609/1640 auto: 19 lopp – ingen skräll. 

➢ Kallblod: Auto 0 skrällar i 13 lopp. Volt/Tillägg 5 skrällar i 22 lopp. 

Innan vi helt lämnar lopptyperna för den här gången tar vi en liten snabbkoll för de sju 

lopptyper vi får till lördagens omgång på Axevalla - baserat på förra årets lopp. 

  Lopp Spetsvinnare Favoriter Skrällar 

V75-1 Silver 1640 a   12     67 % (8)  33 % (4) 25 % (3) 

V75-2 Lärling 2140 t  Bara två lopp. En favorit och en 2:a hands. Ingen skräll. En Spets. 
(Men läs ovan på Skrällsidan och se 34 % skrällar genom åren) 

V75-3 Klass 1 3140 v  1:a loppet någonsin 2020. Cobbys Nana skrällde från dödens.  

V75-4 Stolopp 2140 t   29     48 % (14)  45 % (13) 35 % (10) 
(29 Stolopp över medeldistans, 33 på sidan innan bilderna inkl. även lång + kort distans) 

V75-5 Klass 2 2140 a   20     50 % (10)  40 % (8) 25 % (5) 

V75-6 Brons 2640 a     3     33 % (1)  33 % (1) 33 % (1) 
(Men läs på bilden ovan och se endast 16 % skrällar genom åren) 

V75-7 Guld 2140 a   27     37 % (10)  30 % (8) 30 % (8) 
(Men om skrällarna från förra året var 7 av 8 Topp6 streckade av spelarkåren) 

 

 BANSTATISTIKEN UPPDATERAD  

Från lördagens omgång är även banpositionsstatistiken uppdaterad med 2020 års lopp. Den 

har databasen innehåller alla V75 lopp sedan 2006. Det var som väntat inte heller här några 

större förändringar. Färgupplägget är sådant att banan har +3 eller -3 %-enheter jämfört med 

rikssnittet för att få grön eller röd färg. Enda ändringen i rikssnittsraden är att Dödens höjs 

från 15 till 16 % efter att 17 % av loppen förra året vanns från positionen. Att vi får fler 

dödensvinnare måste ändå ses som en trend. Tre av de högsta åren för andelen dödensvinnare 

sedan 2006 har vi fått 2015, 2019 och 2020. 

Enligt min gamla ledarskapsmentors motto som jag brukar nämna - Om sådant som är viktigt 

finns det inget som heter tjata, då heter det påminna – tar jag en bild på nästa sida och tjatar 

vidare om vikten av att leta spetsvinnare på spetsbanorna.   
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Några intressanta saker till från positionsstatistiken under 2020 

➢ På Charlottenlund vinns hela 25 % av loppen från dödens, 2020 hela 50 % (7 av 14). 

➢ Hagmyren fortsätter att vara en märklig bana. Senaste åren har det varit få 

spetsvinnare och hög andel vinnare från kön. Sista två åren har vi fått högre andel 

spetsvinnare (43 %) men det fortsätter att vinna hästar från kön. 2020 vanns två av sju 

lopp från 4:e+ ytter (29 %). Hagmyren är fortfarande banan med högst andel vinnare 

från kön av alla banor med 19 %. Bara två andra banor hade över 25 % under 2020. 

Banorna med Sveriges och Norges längsta upplopp – Axevalla med 25 % och 

Momarken med 29 %. Hagmyren har Sveriges kortaste upplopp och däri ligger gåtan!  

 

 V75 CHAMPIONS-kuskarna  

Årets V75-Champions har körts och vinnare blev Erik Adielsson. Vi har fyra år med 

nya upplägget. Nedan en uppdateringen som visar hur det gått när vi låter kuskarnas 

Insats% avgöra hur många segrar de borde ha tagit. Som exempel har Ulf Eriksson 

varit streckad på totalt 6 % i 5 lopp och Stefan Persson på hela 74 % i 6 lopp. Jörgen 

Westholm var inte med i år och är ohotad i toppen efter förra årets succé på Åby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka kuskar har lyckats bäst i V75 Champions? 
1 Jörgen Westholm  1,67 (2 av 6)  16 Flemming Jensen      -0,13 (6 lopp) 
2 Carl Johan Jepson  1,50 (3 av 23, 1 skr.) 17 Mats E Djuse      -0,15 (6 lopp) 
3 Kaj Widell  1,48 (2 av 10, 1 skr.) 18 Joakim Lövgren      -0,17 (5 lopp) 
4 Johan Untersteiner  1,30 (2 av 23, 2 skr.) 19 Marc Elias      -0,21 (6 lopp) 
5 Peter Ingves  1,11 (2 av 16) 20 Johnny Takter      -0,23 (6 lopp) 
6 Magnus T Gundersen 0,93 (1 av 6, 1 skr.) 21 Per Lennartsson      -0,38 (4 lopp) 
7 Kim Eriksson  0,91 (1 av 5, 1 skr.) 22 Erik Adielsson      -0,40 (2 av 23) 
8 Adrian Kolgjini  0,46 (1 av 11, 1 skr.) 23 Robert Bergh      -0,52 (9 lopp) 
9 Ulf Ohlsson  0,17 (2 av 18, 2 skr.) 24 Christoffer Eriksson      -0,62 (12 lopp) 
10 Peter Untersteiner  0,08 (1 av 21) 25 Jorma Kontio      -0,63 (2 av 22, 1skr.) 
11 Ulf Eriksson  -0,06 (5 lopp) 26 Magnus A Djuse      -0,65 (12 lopp) 
12 Lutfi Kolgjini  -0,06 (5 lopp) 27 Stefan Persson      -0,74 (6 lopp) 
13 Kevin Oscarsson  -0,06 (5 lopp) 28 Rikard N Skoglund      -0,74 (1 av 18) 
14 Tom Erik Solberg  -0,07 (4 lopp) 29 Björn Goop      -0,74 (1 av 11) 
15 Daniel Wäjersten  -0,08 (5 lopp) 30 Örjan Kihlström       -2,76 (1 av 24) 
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Nu har inte Björn Goop varit med senaste två åren då han fokuserat på Frankrike men att 

Örjan ligger längst ner och borde vunnit nästan 3,76 lopp av de 24 han kört, baserat på hur 

spelarna fördelat streckprocenten, men bara vunnit ett lopp är ännu ett tecken på att spelarna 

överskattar Örjan. Det ska inte blandas ihop med Örjans kompetens. Det här stämmer även in 

för andra kuskar och vi ser att även Erik har svårt att bära hans procent. 

 

 TIPSLIGAN 2021  

Det är jämnt i Tipsligan. Expressen har en liten ledning men jag minns från tidigare år att jag 

brukar ha svaga starter. Även om jag verkligen försöker skifta från barfotatänk till skotänk och 

har fördelen att först av alla se siffrorna svart på vitt kanske även jag är mer en 

barfotatippare. Nu har vi i varje fall nio månader av barfotasäsong framför oss. Som jag har 

pushat för ett par gånger kommer en utförligare djupdykning i tipsen från olika aktörer under 

våren. Om den inte i nästa månadsbrev så tar vi det säkert i det efter i april. 

 

 

 

 

 

 

 

 RABATTKODEN & MARS-special  

Rabattkoden har inte behövts under senaste kvartalet då vi kört Julklappar, Januari-surprise 

och Februari-REA. När nu vardagen är tillbaka så kom ihåg att lägga in rabattkoden speed61 

för 61 %´s rabatt vid abonnemangsköp. När någon köper till fullt pris (både ny eller gammal 

kund) fixar jag alltid till och förlänger abonnemanget manuellt men risken finns samtidigt att 

jag missar att se det – så alltid bäst att slå in koden. Sista tiden har flera frågat vad det kostar 

att abonnera året ut. Vi kör därför en Mars-special till 31/3 då det går att teckna nio månaders 

abonnemang till ett lägre veckopris. Nedan abonnemangspriserna och priset per vecka. 

 Vecka   29:-    (Ordinarie pris      75:-) 29:- / vecka 

 Månad 123:-  (Ordinarie pris    315:-) 29:- / vecka 

 Kvartal 369:-  (Ordinarie pris    945:-) 29:- / vecka 

 Halvår 683:-  (Ordinarie pris 1.750:-) 27:- / vecka 

 9 månaders 839:- (Ordinarie pris 2.150:-) 22:- / vecka 

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

 NÄSTA Månadsbrev  

Jag har ovan nämnt några saker som vi kommer kolla närmare på i kommande månadsbrev. 

Där kommer också mer om alla kategorier utifrån hur det gick 2020. Dessutom har vi fått ett 

årsavslut på alla nya kategorier som Am+-kategorierna, Springbandsstatistiken och Duracell-

hästarna. Så räkna med mycket spännande även i månadsbreven som kommer. 

Ha det gott och lycka till på lördagarna!       

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

Tipsettor 2020 

1 Expressen  18 

2 Ronden  17 
3 TRAVKONSULTEN 16 

4 Aftonbladet  16 

5 Guiden   15 
6 Vi Tippa  14 

http://www.speedanalysen.se/
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