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Hej, 

Mindre än två månader kvar till Elitloppet! Med tanke på pandemiläget är tyvärr risken stor 

att det även i år blir utan publik på plats. Den här tiden på året sätts fokus på ett annat storlopp 

när de största stjärnorna börjar komma ut efter vintervilan. På lördag körs första deltävlingen i 

Paralympiatravet med bland annat årsdebuterande Cyber Lane och Mellby Free. 

I mitt årsarbete har jag nu låst 2020 års lopp och dubbelkollat alla kategorier. Det tog längre 

tid än vanligt och i nästa månadsbrev ska vi titta på vad som stack ut mest från 2020 utifrån 

just kategori-vinkeln. I det här månadsbrevet lägger vi förra årets nya kategorier under lupp.  

Det handlar om hästar som byter vagnar – när det nu finns statistik på det. Hur illa (eller 

kanske bra?) det är med springband – jämfört med vanligt springspår eller bakspår på tillägg. 

Hur det ligger till med påståendet Nurmos är bäst på Solvalla och lite specialare som Tok-

hästar, Duracell-hästar och DISC-kuskar.  

Vi kommer även titta närmare på förra årets Skrällindex – men då vi en tid haft fokus på 

DISC-kuskarna börjar vi med en uppföljning som gäller fram till och med sista loppet i 

söndags på Romme.  

 KUSKARNAS DISC-TEST - uppföljning  

Sju V75:or sedan senaste månadsbrevet och vi är efter Spring Race uppe i 199 stycken V75-

lopp under 2021. Låt oss titta på hur det gått i de senaste sju V75:orna: 

  DISC-kuskar ICKE DISC-kuskar    Vinnande DISC-hästar 

Axevalla 100 % (1 av 1) 50 % (3 av 6)  Ubiquarian Face (Adrian – Dödens) 

Mantorp   50 % (1 av 2) 20 % (1 av 5) Suarez (Erik – Spets) 

Solvalla   67 % (2 av 3)   0 % (0 av 4) Manny Muscle/Sweetman (Erik – Spets) 

Gävle    ---------------   0 % (0 av 7) 

Färjestad   50 % (1 av 2)   0 % (0 av 5) Launch´em (Örjan – Spets) 

Halmstad   50 % (1 av 2)   0 % (0 av 5) Kirsi Boko (Peter – Spets) 

Romme   33 % (1 av 3) 50 % (2 av 4) Astronascente Zac (Goop – Spets) 

TOTALT   54 % (7 av 13) 17 % (6 av 36) 

Sex av sju omgångar har DISC-favoriterna lyckats bättre än övriga favoriter. Även bakom 

siffrorna i krossen på 54 % mot 17 % - är det i underkant. Som det går att se i DISC-raden 

förlorade sex favoriter. De sex var inte vilka som helst. En av de som förlorade var 

Ubiquarian Face (Solvalla) som omotiverat hoppade bort segern i början på upploppet med 
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allt klart. En annan var Milady Grace (Färjestad) som väntade till kort före mål med att hoppa 

bort en ännu säkrare seger. En tredje som förlorade var Galant Sisu (Halmstad) där Goop 

missade spets mot 2:a handsfavoriten Darah Bibo med Peter Untersteiner. Det blev spets och 

slut för Peter som även satt dit Pere Ubu som kort innan start gick från att vara favorit till att 

bli 2:a handsfavorit som streckad på 17,63 % av kupongerna - där Berghs Timo Lane blev 

favorit på 17,82 %. Peter vann från spets och där blev vi av med ytterligare en DISC-vinnare. 

Så här små detaljer är vår vardag och det intressanta är inte vilken häst som blir streckad på 

0,2 % mer än en annan i ett lopp – utan här handlar det om vilken kusk som kommer till spets! 

Från referensgruppen vimlar det under de här veckorna av lika tydliga avskräckande exempel. 

Ett sådant exempel är när Johan Untersteiner med Lucky Truc lämnar 2:a ytter varvet kvar för 

att gå fram i dödens och därmed ger vinnaren Mandela Zon vinstpositionen – 2:a ytter. Ett 

tydligt exempel på en kusk som kör mot fel häst då Johan innan draget flera gånger tittade 

över axeln för att se till att han skulle köra före Bergh som satt långt bak i kön. 

Jag tror ingen av de gröna kuskarna, inte ens alltid offensive Adrian, gjort det draget i det 

läget. Bergh visste så klart ”går jag – går Johan före och jag får 3:e spår resten av loppet”. 

Nedan kommer uppdaterad statistik för de så här långt med 2021 års första 119 V75-lopp. 

 Seger %  Spets Dödens Kön/Inv.      Gal 

DE RÖDA 20 % 50 %   0 %   0 % 

Robert Bergh    0 % (0 av 1)    0 % (0 av 1) 

Jorma Kontio 33 % (1 av 4) 50 % (1 av 2)   0 % (0 av 1)   0 % (0 av 1) 

DE GRÖNA 30 % 60 % 11 % 33 %      3 

Örjan Kihlström 26 % (6 av 23) 40 % (2 av 5) 13 % (1 av 8) 43 % (3 av 7)  3 

Ulf Ohlsson 38 % (3 av 8) 75 % (3 av 4)   0 % (0 av 1)   0 % (0 av 1)  1 

Peter Untersteiner 50 % (1 av 2) 100 % (1 av 1)    0 % (0 av 1) 

DE GULA  44 % 71 %   20 % 33 %      1 

Erik Adielsson  60 % (6 av 10) 80 % (4 av 5)   0 % (0 av 1) 50 % (2 av 4) 

Björn Goop  20 % (1 av 5) 100 % (1 av 1)   0 % (0 av 3)   0 % (0 av 1) 

Adrian Kolgjini  33 % (1 av 3)   0 % (0 av 1) 100 % (1 av 1)   0 % (0 av 1) 

DE BLÅA  25 % 67 %   25 %  14 %  

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

Rikard N Skoglund   0 % (0 av 3)      0 % (0 av 1) 0 av 2 

Carl Johan Jepson   0 % (0 av 3)     0 % (0 av 1)  0 av 1      1 

Johan Untersteiner 44 % (4 av 9) 100 % (2 av 2)    33 % (1 av 3) 33 % (1 av 3)  1 

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  20 % (1 av 5) 33 % (1 av 3)     0 % (0 av 1)  1 

Magnus A Djuse  17 % (1 av 6) 33 % (1 av 3)   0 % (0 av 2)        1 

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

När nu tre månader har passerat och siffrorna börjar stabilisera sig har de gula bäst resultat i 

alla intervall och då ska vi komma ihåg stolpträffarna Pere Ubu, Milady Grace och 

Ubiquarian Face som jag nämnde ovan. 

Hur många favoriter har vunnit i år?:    29 % (35 av 119) 

Hur många DISC-favoriter (gröna ovan) har vunnit i år?:   50 % (15 av 30) 

Vilket ger oss - Icke DISC-favoriter i år:    22 % (20 av 89) 

Till sist på nästa sida kommer DISC-bilden som visar vilka kuskar som är bäst att spika. 
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 SKRÄLLINDEX 2020  

Över till favoritområdet Skrällindex! Den mesta av statistiken uppdateras veckovis men just 

skrällindexet är lite mer krångligt och jag sammanställer det först efter att ha dubbelkollat all 

data från hela året. Nedan är en bild från Facebook för någon vecka sedan. Till vänster 

sammanställningen för Skrällindex från senaste boken (sidan 96). Till höger Topp10 för 2020 

års lopp. Som det går att se är det, med några få undantag, samma kategorier som vanligt.  

 

Att Jansson bara fick köra två (!) kallblodslopp under året är en gåta och det gör det så klart 

svårt för honom att på de två uppsittningarna få in en skräll. Spår 1,3,6 & 7 i 1640volt är 

också en väldigt tunn kategori där vi så här långt i år bara fått två lopp. Men när 2021 

sammanfattas lär den kategorin vara tillbaka i topp efter att Trö Flax (1 % / 62,88) skrällde på 

Färjestad. På nästa sidan Topp 10 för Skrällindex sedan 2006: 
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  1 Jansson på Kallblod, 1:a gången  27,2 % 

  2 Jansson på Kallblod (alla)   22,6 % 

  3 Nerstrukna i Spårtrappalopp   18,6 % 

  4  Jänkarvagn & Lättas i balansen  17,8 % 

  5 Billiga Motbud enligt tränaren  16,8 % 

  6 Duracell-hästar    16,2 % 

  7 Spår 1, 3, 6 & 7 – 1640 volt   15,3 % 

  8 Vecka-Vecka hästar   14,3 % 

  9  Norska, Danska, Finska hästar i Silver  14,3 % 

10 Tränaren tror på Outsiderchans  13,8 % 

Årets två nya kategorier är markerade med fet stil. Alla som jagar skrällar med 

kombinationen bike + barfota, visst är det skönt att ha på pränt att ni fiskar på rätt ställe?       
 

 NYA KATEGORIER 2020  

Vi håller oss kvar vid nya kategorier och jänkarvagnar. På sidorna som följer kommer bilder 

med nya kategorier från 2020 eller sådana som varit under lupp via månadsbreven under året. 

En liten bakgrund till vagnarna. Mars 2020 började ATG att lägga in vilken vagn som en häst 

planeras att köras med i loppet. När väl det gjordes blev det möjligt för oss att se vilken effekt 

jänkarvagnarna har. Jag har i tidigare böcker visat på effekten genom att titta på tränarnas 

resultat i takt med att de gick över till jänkarvagnar men när i stort sett alla tränare har tillgång 

till vagnarna behöver vi få info på hästnivå och när det kom förra året gick det att börja mäta. 

Till en början fanns tre olika typer: Amerikansk, Hybrid och Vanlig sulky. Som mina siffror 

tidigt och tydligt visade är det (generellt sett) bara när en tränare sätter på jänkarvagnen som 

det kan ses som plus (och samtidigt minus när den byts ut mot vanlig sulky).  

På sidorna som följer har jag slagit ihop de nya kategorierna i lämpliga grupper. För er som 

inte är jätteinsatta i vad man ska leta efter i resultatrutorna kommer en kort guide: 

 Träff % = Hur ofta en häst från kategorin vinner. 

 9 % (Slumpgränsen) = Behöver vara över 9 för att vinna oftare än en genomsnittlig häst. 

 20 % (Vinnarspelsnetto) för 2020 gäller:      

A) Sämre än -15 % = Spelarkåren överskattar betydelsen. 

B) Bättre än -15 % = Spelarkåren underskattar betydelsen. 

Skrällindex = Ju högre, desto bättre. Hur ofta hästarna skräller per startande häst. 

Vagnkategorier 

Jänkarvagn: Alla hästar som byter från vanlig vagn (eller tidigare hybrid) till jänkarvagn. 

OBS: det finns en bugg på atg.se som gör att de visar mot tidigare start. I Speedanalysen 

highlightar jag endast hästar som byter vagn mot tidigare start med samma startmetod! 

Jänkarvagn + Balans: Som ovan + att hästen går med lättare balans än i föregående start. 

Jänkarvagn + Klassklättrare: Finns med för att plocka bort hästar med låg vinstchans även 

med vagnbytet. De här märks upp med Kam+ istället för Am+ i Speedanalysen. 

Övriga vagnbyten: Från början fanns det fler varianter som Hy+, Hy-, Va+ och Va-. Men 

ATG tog med tiden kloka beslutet att dela in alla sulkys i jänkarvagn eller vanlig. Som det går 

att se på texten i röda rutan vann 3 hästar av 167 som hade andra byten än till jänkarvagn. 

Rekordlåga 2 % för en kategori visar att vi generellt sett endast ska reagera på byte till bike! 

Jag vill också lägga till att jag tycker det var väldigt bra att vi en tid fick Hybrid-markeringen 

och därmed kunde se att den inte gjorde någon skillnad. Hade ATG från början bara haft två 

vagnmarkeringar hade vi inte vetat om att det bara är jänkarvagnar som är det intressanta.  
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Tilläggskategorier 

Springband: Springband ses som minus och man ska vara försiktig med att spika hästar från 

springband då det är stor vingelrisk. Men med fyra år inlagda syns det att spelarkåren 

överskattar negativa effekten. 2018 & 2020 gav t.o.m. plus på toton för vinnarspelet. 

Bakspår: Hästar med bakspår på tillägg. 

Springspår: Det här överraskar! Det handlar om lopp med som mest fem hästar på startvolten 

(annars blir det springband) och jag brukar då tänka – Den hästen borde kunna komma till 

spets ganska lätt! En spik? Men siffrorna under fyra års tid (även om 2019 stack ut åt andra 

hållet) säger att det är ett stort minus. Jag tycker fortfarande att startsnabba hästar med 

springspår på tillägg är sunda spikar om de ser ut att komma lätt till spets – men det gäller 

verkligen att lyssna på intervjuerna så att man ser att de kommer dit. Vid svar får de svårt! 
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Nurmoskategorier 

På hemmaplan: Timo Nurmos-hästar går bättre på Solvalla än när hans hästar reser – är 

själva påståendet som sätts under lupp. Med fyra år i underlaget kan vi säga att det är en regel 

vi med gott samvete kan sopa under mattan. Inte så att Nurmos inte ska passas extra noga på 

Solvalla – utan att han alltid ska passas extra noga oavsett vilken bana han tävlar på! 

Nära till hemmet: Här ser vi hur det gått för Timo Nurmos på de fyra banorna närmast 

Solvalla. Det handlar om Eskilstuna, Gävle, Romme och Örebro. 

Solvalla: Titta i 9 %-raden för 2020. Sådana här myter går ofta i perioder. Nu var det ett tag 

sedan det snackades om Nurmos på hemmaplan och vi ser i siffrorna att han hade ett sämre 

V75-år på hemmaplan. När Timo sätter dit ett par vinnare på Solvalla framöver, eller förlorar 

med favorit på resa, kommer snacket igång igen - men då vet ni att det är en myt. 

Lång distans: Något som däremot är väldigt stabilt är Nurmos resultat över lång distans. 

Varje tränare har sina egna träningsupplägg och blir därmed specialister på olika områden. 

Nurmos hästar är mer starka än speediga. Han är den tränare som vunnit flest Svenskt 

Travderbyn (7 st) och flest Svenskt Trav Kriterium (3 st) under de senaste 15 åren. En av 

hästarna som vann både var Readly Express – som efter det även vann Prix d´Amerique. 

Däremot har Nurmos aldrig vunnit Sprintermästaren - som körs över kort distans. 

 

Jägersro-myten 

Di blåa Himmalaget: TV-gänget spär på myten om att Jägersro-ekipage lyckas bättre på 

hemmaplan och att de ska passas extra noga när V75 körs på Malmöbanan. Det är helt 

felaktigt då man måste jämföra hur många ekipage som vinner med hur många som startar. 

Med fyra års underlag ser vi att Jägersro-ekipage vinner mindre ofta än hur ofta de startar – 

vilket om man vill spetsa till det betyder att man kan tänka tvärtom. Nu är det här så få hästar 

så strunta istället helt och hållet i påståendet. Däremot, som går att se på gröna bilden under 

med tipsettorna blir kuskar med utländska efternamn underskattade – och på Jägersro finns 

både Lugauer och Kolgjini! 2020 blev nettoplus +57 % och titta på höga snittoddset på 3,58! 

Spår 1 på Bergsåker: Det här är däremot en sanning som håller. Spår 1 på Bergsåker ger fler 

vinnare än på andra banor. I underlaget är tilläggslopp borttagna. 16 % vinster är riktigt bra! 
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Det bästa till sist 

De tre bästa kategorierna från förra året kan sammanfattas med: Spika kuskarna mer än 

hästarna och var extra uppmärksam på Tok eller Dur i notera-raden! 

 
 

 ”NY KATEGORI”, PIRATEN & DIGITAL CLASS  

Jag brukar alltid införa någon liten förändring i Speedanalysen efter nyår och/eller inför 

Elitloppet och vi plockar in en liten sådan till Notera!-raden baserat på förra veckans omgång.  

Först någon rad om Digital Class. Jag har jagat henne länge och kul att flera hört av sig och 

fått med henne som dubbelgrön. Själv gick jag i tränarfällan då Melander låg lågt och pratade 

om nöjd med pengar. Vi brukar få någon dubbelgrön 1 %´s skräll någon gång per år och med 

nio månader kvar på året får vi hoppas på minst en till sådan. 

En sak till som stack ut i lördags var att On Track Piraten via en offensiv styrning av Magnus 

A Djuse höll på att bli äldsta varmblodet någonsin att vinna ett V75-lopp. Med tanke på hur 

hästen såg ut i lördags får vi hoppas att det kommer snart. On Track Piraten var hästen i 



8 

 

loppet med bäst rekord över lång distans och det är den kategorin vi kör in Speedanalysen 

från morgondagens omgång. 

 
 

 TIPSLIGAN 2021  

Första kvartalet är avklarat. Ronden har haft en bra period och är uppe i topp gällande 

tipsettor. I något av de kommande månadsbreven går vi på djupet med tipsettorna. 

 

 

 

 

 

 

 RABATTKODEN  

Vi närmar oss en V75-tät sommarperiod och vi lägger alla Julklappar, Januari-surprise , 

Februari-REA och Mars-Special bakom oss. När nu vardagen är här igen - 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.  

 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 

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

 NÄSTA Månadsbrev  

I nästa månadsbrev blir det som sagt fokus på alla kategoriers resultat från 2020. Ha det gott 

till dess och lycka till på lördagarna!       

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

Tipsettor 2020 

1 Ronden  34 
2 Guiden   33 

3 TRAVKONSULTEN  31  
4 Vi Tippa  30 
5 Expressen  30  
6 Aftonbladet  27  

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

