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Innehåll: 

EM-trav kollen 

Robert Berghs DISC-förbannelse är förbi 
 

Hej, 

EM i fotboll pågår för fullt även om Sverige i veckan fick göra bitter sorti. De flesta 

travländer har gått samma väg som Sverige. Holland, eller Nederländerna som de egentligen 

heter, åkte liksom Sverige ut efter att åkt på ett rött kort. Frankrike åkte efter stor dramatik ut 

när Mbappé missade den sista straffen mot Schweiz. Tyskland åkte ut när Southgate äntligen 

bytte in Jack Grealish med 20 minuter kvar (Ja, jag är lite partisk då jag håller på Aston 

Villa). Norge kvalade inte ens in till EM och Finland åkte ut i Gruppspelet. Bland 

travnationerna finns nu bara Italien och Danmark kvar.  

I sommarens första månadsbrev tar vi en djupdykning i det här med olika travländer. Ni som 

läst böckerna vet att det här med att spela på utländska hästar (och framför allt utländska 

kuskar och tränare) inte är något som genomsnittlige svenske travspelaren gärna gör. 

Vi har sedan tidigare visat att norska, danska och finska hästar är rejält underskattade i just 

Silverdivisionen (då de hästarna tävlar i Guld på hemmaplan). Vi vet att norska kallblod är 

underskattade när de kommer till Sverige. Och vi har framför allt genom åren visat hur 

underskattade franska ekipage är när de kommer upp till oss i Sverige och tävlar. 

Med tanke på det här med franska hästar var det närmast ofattbart att två av tre franska V75-

vinnare under Elitloppshelgen var streckade på mindre än 8 %! Gelati Cut som vann ena 

Elitloppsförsöket och Wild Love som tog hem Harper Hanovers. Den tredje vinnaren under 

helgen var Billie de Montfort som vann Stoeliten.  

 EM-TRAV KOLLEN  

Årsskiftet mellan 2019 och 2020 gjorde jag en liten ändring i hur jag loggar hästar från andra 

länder i Baltazhar (dataprogrammet som håller koll på alla kategorier). Innan dess klumpade 

jag ihop de norska, finska och danska hästarna till kategorin Varmblod från Norge, Finland 

& Danmark (sidan 110 i senaste boken). Hästar från övriga länder höll jag inte koll på alls.  

Gällande de nordiska gästerna blir de bästa hästarna ofta underskattade men när vi nu har 

hästar från våra grannländer i cirka 40 % av V75-loppen är det inte lika lätt att hitta nordiska 

fynd längre. De finns där – men det som skett på senare år är att hästar från övriga europeiska 

länder är mer intressanta för oss spelare. De franska hästarna har alltid varit intressanta som 

jag nämnde ovan. En tid kom Gocciadoro farande från Italien med en massa hästar och 

sopade rent. Från Holland kommer med jämna mellanrum högkapabla Schermer-hästar för att 

tävla på V75. Mest intressant just nu är ändå hästar från Tyskland. På nästa sida kommer en 

sammanställning över alla utländska vinnare från 1 januari 2020 till 30 juni 2021. 
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Land                   Bana/Datum     Omg/Avd/Nummer/Namn           Insats%    Odds 

Danmark Hd 200314 11-1   3 Rexine 37   2,34 

Danmark Ax 200718 37-6 10 Andre Ward   8   9,21 

Danmark Ro 200815 44-6   3 Hennessy Am   7 10,00 

Danmark J 201031 62-6 13 Dortmund 15   5,52 

Danmark Å 210306 10-7   1 Zaffiro Jet   5 20,77 

Danmark Mp 210605 29-2 11 Staro Obrigado   9   5,57 

Finland B 200111   2-3   5 Elian Web 16   4,14 

Finland E 200125   4-7   4 Religious 13    4,95 

Finland Ax 200222   8-7   7 Grainfield Aiden 22   4,24 

Finland B 200229   9-5   5 Religious 57   1,74 

Finland U 200418 19-2   9 Better Boss 41   1,89 

Finland U 200418 19-5   3 Next Direction 29   2,88 

Finland Ö 200502 21-5   1 Valiant Dream 15   5,66 

Finland S 200530 26-5 10 Valiant Dream   5 15,55 

Finland H 200912 52-5   2 Valiant Dream 17   6,23 

Finland S 201025 61-2   2 Mascate Match 72   1,25 

Finland Mp 201223 71-1   5 Marschall Match 23   4,13 

Finland B 210109   2-6   7 Marschall Match 22   3,77 

Finland Bs 210123   4-5   6 Power Blaster 12   5,11 

Finland E 210130   5-7   5 Joseph Boko 37   3,23 

Frankrike S 200531 27-6   8 Earl Simon 15   4,79 

Frankrike S 210530 28-3   4 Gelati Cut   8   9,55 

Frankrike S 210529 27-6   1 Billie de Montfort 18   4,18 

Frankrike S 210529 27-7 15 Wild Love   2 18,70 

Italien S 200531 27-7   5 Cokstile 15   5,31 

Italien S 210530 28-4   7 Usain Töll   3 22,27 

Norge F 200307 10-6   1 Personal Goals   8  11,95 

Norge Å 200509 22-4   7 Noble Superb   3 17,70 

Norge Mp 200516 23-3 12 Ecurie D. 44   2,00 

Norge S 200531 27-3   8 Ecurie D. 44   1,95 

Norge År 200711 36-1   3 Strong Pepper 44   1,87 

Norge Ax 200719 38-1   6 Sam The Man 20   3,44 

Norge Ax 200719 38-4   6 Elegant Ima 69   1,43 

Norge S 200927 56-2   3 Ecurie D. 89   1,03 

Norge S 201226 73-5   2 Oracle Tile 12   7,53 

Norge S 201226 73-7   1 Hickothepooh 14   6,91  

Norge Å 210213   7-5   3 Totti Face   2 27,02 

Norge Å 210306 10-3   6 Floris Baldwin 32   2,66 

Norge Ö 210501 21-7 10 Moni Viking 38   2,05 

Tyskland J 200101   1-2   8 Hector Boko 14   5,40 

Tyskland J 200728 40-3   9 Rock My Dreams   6 11,25 

Tyskland J 200728 40-4 11 Grift J.R.   1 39,75 

Tyskland J 200728 40-5   4 Azimut 19   3,32 

Tyskland Å 201205 68-4 11 Ol Dono Lengai 16   4,95 

Tyskland S 210529 27-4 10 Venture Capital 24   3,00 

Låt oss nu lägga in de olika ländernas hästar i egna resultatrutor. Vi ser ovan att det oftast är 

nordiska vinnare i antal men hur ser det ut om vi jämför i förhållande till antal startande 

hästar? På nästa sida kommer resultatrutorna för hästar från de länder som vunnit på V75 

under de 1,5 åren som gått sedan jag ändrade mitt sätt att logga hästarna.  
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Några detaljer för de som är intresserade av det finstilta: 

❖ Holland och Belgien är inte med ovan då inga hästar vunnit från de länderna under 

2020 och 2021. 

❖ I statistiken ovan är bara starter på svensk mark med. Inte omgångar i Norge, Finland 

eller Danmark. Detta då jag ville se hur det ser ut när hästar reser till oss i Sverige och 

inte fylla upp kategorin med en massa andra inhemska hästar på utländska banor. 

❖ Om punkten ovan så ska sägas att det vimlat av utländska vinnare i V75-omgångar 

från de europeiska länderna genom åren. I år har vi under första halvåret fått: 

Hickothepooh (Vermo), Ligne et Droit, Bengurion Jet och Venture Capital 

(Charlottenlund). En blick in i framtiden säger också att vi kommer se ännu fler 

europeiska hästar tävla i Norden när pandemiläget gör det enklare för resor samt att 

publik blir välkomna in på travbanorna så som vi är vana vid.  
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Vad säger då resultatrutorna på förra sidan? 

Jo – Utländska hästar från Europa är nästan alltid underskattade! Det är ett litet 

underlag och totalt handlar det bara om 15 hästar från Tyskland, 17 från Italien, 16 från 

Frankrike och 14 från Holland. Men siffrorna är extremt tydliga för tre av de fyra länderna 

och snart vinner säkert en Hollands-häst och då troligen till ett smaskigt odds. 

Titta på sidan med alla vinnarna och jämföra Insats% och Oddsen för de vinnande hästarna. 

Vi kan börja med Tyskland. 15 hästar har startat. Sex har vunnit. Tyska hästar har alltså 

vunnit 40 % av loppen de startat i på V75. Finns det ens någon häst bland de sex vinnarna 

som är streckade på i närheten av 40 %? Nej! 

Skulle spelarkåren taxerat de tyska hästarna rätt skulle genomsnittsvinnaren vara streckad på 

40 %. Nu är istället den mest streckade hästen en 24 %-are och den minst streckade en 1 %-

are. Jämför nu med oddsen. Tre gånger pengarna på Venture Capital (24 %-aren) är lägst. 

Säg att Venture Capital skulle haft 40 %´s vinstchans och vi får 3,00 i Odds. Körs loppet 10 

ggr vinner hästen fyra ggr. 100:- vinnare per gång ger en insats på 1000:-. Fyra vinster ger 

1.200:- tillbaka. Och då har vi tittat på den mest streckade tyska vinnaren samt tagit 

genomsnittsprocenten för hur ofta tyska hästar vunnit. Snacka om galet! 

Det blir ännu mer extremt om vi tittar på de franska hästarna. Och för de italienska så var det 

Usain Töll som var totalt felstreckad av spelarkåren. Cokstile hade spelarna koll på då det 

handlade om en rutinerad häst i ett Elitloppsförsök. 

Felet i ekvationen är att de spelare som vill dra nytta av felstreckade hästar kan göra det på 

streckspelet men inte för vinnarspelet där storspelare pumpar in stora pengar på felstreckade 

hästar - för att dra nytta av att spelarkåren värderar de europeiska hästarnas chanser fel. 

Nedan en bild som sammanfattar det hela där jag kallar Tyska, Franska och Italienska ekipage 

för Europahästar och Danska, Norska och Finska hästar för Nordenhästar. 

 

När vi får ett större underlag kommer 40 % tyska vinnare så klart sjunka. Men som det är nu 

kan 39 tyska gäster i rad förlora innan det blir nettominus för kategorin. Inga utländska gäster 

alls till start på lördag men räkna med många under sommaren som kommer. Stor del av 

tyskarnas succé kommer också från förra årets Hugo Åbergsdag där tre tyska ekipage segrade. 
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 Robert Berghs DISC-förbannelse är förbi  

Så hände det då ändå till sist i lördags! Efter att Easy Cash fick fritt utrymme i början av 

Kalmars relativt långa upplopp lyckades Robert Bergh vinna med en favorit från någon annan 

position än spets! Statistiken för vilka positioner kuskarna vinner och förlorar ifrån med 

favoriter är från 1 januari 2019. Sedan dess har Bergh varit favorit på V75 45 gånger innan 

han i lördags åkte upp till start med Easy Cash.  

Fem gånger har det blivit tidig galopp. 21 gångar har han hittat till spets och det har gett 

honom 13 V75-vinster. 10 gånger har det blivit dödens – 0 vinster. 9 gånger har han hamnat i 

kön – 0 vinster. Men när Bergh i lördags inser att det är lönlöst att köra vidare för spets sansar 

han sig och får sedan en sen lucka från 3:e ytter. Voila! – förbannelsen är över och efter 19 

raka favoritförluster från andra positioner än spets vinner han till sist. 

I vanlig ordning kommer här en uppföljning hur det går för DISC-kuskarna.  

DISC-kusk  Spets  Dödens  Kön  Totalt 

Peter Untersteiner 1 av 1      100 % 

Jorma Kontio  2 av 3        67 % 

Örjan Kihlström  5 av 10        50 % 

Erik Adielsson  5 av 8  0 av 2  2 av 4    50 % 

Ulf Ohlsson  3 av 6        50 % 

Robert Bergh  1 av 2        50 % 

Adrian Kolgjini  0 av 1  1 av 1  1 av 3    40 % 

Björn Goop  3 av 5  2 av 7  0 av 4 (1 g)   29 % 

Som jag var inne på när jag presenterade den här kategorin första gången är det logiskt att 

Adrian Kolgjini med tiden kommer få lite lägre siffror. Han klarar sig ändå fullt godkänt med 

40 % vinster i år. Att Goop ligger på låga 29 % tycker jag vi – enligt aktieregeln sälj när 

andra köper och köp när andra säljer – ska se som en väldigt bra kusk att hålla i handen 

framöver när tur och otur jämnar ut sig. Bäst som alltid – och en kusk som inte verkar behöva 

tur – är Erik Adielsson som vunnit med 7 av 14 favoriter i år.  

För sakens skull kan vi också redovisa hur det ligger till med de kuskarna på listan ovan som 

vi bara bör spika när de kör i spets. Alltså Peter U, Kontio, Örjan, Bergh och Ohlsson. Från 

spets har de 12 vinster med 22 favoriter. Höga 55 %. Från andra positioner har de 8 vinster 

med 43 favoriter. Vilket är låga 19 %. Erik, Adrian och Goop har från andra positioner 6 

vinster på 22 starter. Vilket är fullt godkända 27 %.  

Gällande Berghs förbannelse så ska vi inte vänta oss någon skillnad framöver gällande hans 

körstil. I lördags förstod han som sagt att Conrad Lugauer aldrig skulle släppa spets med 

Laradja Vrijthout och det fanns helt enkelt inget val. Med en annan kusk än Lugauer i spets 

hade kanske Bergh försökt att köra sig till spets och det är sällan det löser sig så bra på 

upploppet som det nu gjorde. Så räkna inte med någon ketchupeffekt med Bergh från andra 

positioner än spets utan det är i täten han är möjlig som spikkusk. Nedan till sist vanliga 

sammanställningen som visar på vikten av att i första hand välja DISC-kuskar som spikar. 

Hur många favoriter har vunnit i år?:    31 % (72 av 231) 

Hur många DISC-favoriter har vunnit i år?:   45 % (26 av 58) 

Vilket ger oss - Icke DISC-favoriter i år:    27 % (46 av 173) 

 TIPSLIGAN 2021  

Så där ja! Ett litet ryck i Tipsligan efter fyra tipsettor i lördags. Nu hela tre pinnar före Guiden 

och Ronden som båda brukar tappa under semestertiden. Till nästa månadsbrev, som kommer 
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i slutet av juli, ska jag försöka få med djupdykningen i vad som skiljer de olika aktörerna ifrån 

varandra. Men för att ta en liten förrätt på det ämnet så har det stört mig de senaste åren att 

jag oftast har dåliga inledningar på åren och sedan fått jobba mig tillbaka för att komma upp i 

toppen av V75-ligan. 

När djupdykningen med de olika aktörerna kommer kör jag även in två aktörer som tillhör de 

som fokuserar mer på spelvärde än vinstchans. Min filosofi är att hästen med högst vinstchans 

alltid ska vara 1:a rankad. Därför har det stört mig att jag är sämre under tiden på året när det 

är barfotaförbud.  

Alla som tippar travlopp och/eller spelar på trav lägger olika vikt vid olika faktorer – det jag i 

böckerna kallar kategorier. En del är väldigt fokuserade på vilka hästar som kommer till spets. 

En del banans olika förutsättningar – långt upplopp eller kort upplopp. En del ändringar i 

balans eller utrustning. Andra fokuserar mest på vilka kuskar som kör eller vilken tränare 

hästen har. Det finns ju mängder av olika faktorer som man kan fokusera på. Jag fokuserar 

garanterat mest på hästarnas avslutningstider (speedtiderna) och försöker genom årets årstider 

svänga över vid rätt tillfällen när något är mer intressant än tidigare. Men när jag då ofta 

börjar och slutar åren sämre än under resten av året är det tydligt att jag ännu inte kommit rätt 

i balansen mellan speedtider och annat under just barfotaförbudsperioden.  

Självklart blir det full fokus inför att december på att rätta till det här men med fem månader 

dit kan vi ta det framåt hösten och inte nu i sommar. Nedan kommer ställningen just nu:  

72 tipsettor har jag satt dit i år vilket är +1 mot de 71 favoriter som vann första halvåret. 

Nedan ser vi hur det sett ut i år uppdelat på månaderna som varit. Där syns tydligt årets dåliga 

start och sedan att jag plockade ikapp tappet under våren. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Tot 

Travkonsulten   9   6  10  14  22  11  72 

Favoriter 12   7  10  13  18  11  71 

Diff - 3 - 1 +/-0 + 1 + 4 +/-0 + 1 

Nedan hur det sett ut under de sex senaste åren. För enkelhets skull har jag där delat upp i 

perioder av 10 omgångar åt gången. 2016-2021 har Travkonsulten -16 för årets tio första 

omgångar, klart bättre under 11-20 med -6 och sedan +2 under 21-30. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot 

Omgång 1-10 +/-0  -  4  -  4  -  3  -  1  -  4 -16 

Omgång 11-20  -  3  -  3  + 1  -  5  + 2  + 1 -  6 

Omgång 21-30  -  1  + 1 +/-0  + 1  -  2  + 3 + 2 

Nedan totalställningen just nu och förhoppningsvis ännu större ledning i nästa månadsbrev 

när vi ska kolla närmare på tipsettor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipsettor 2021 

1 TRAVKONSULTEN 72 
2 Guiden   69 

3 Ronden  69  
4 Vi Tippa  62 
5 Expressen  61  
6 Aftonbladet  55  
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Med +1 mot övriga favoriter är nu målet att göra ett ännu bättre andra halvår för att därmed 

slå Guidens rekord från 2019 med +2 under ett helt år mot ATG:s favoriter. Det ska betonas 

att det är oerhört svårt att under ett helt år slå tipsettorna då det så ofta kommer viktig info 

sista dygnet. Nedan de sex bästa åren som aktörer i tipsligan haft sedan 2010 där jag lagt in 

första halvåret 2021 också. 

 

 

 

 

 

 

 

 RABATTKODEN  

I vanlig ordning kommer här rabattkoden speed61 (61 %´s rabatt vid abonnemangsköp). Ser 

jag att någon inte använt koden förlänger jag manuellt men då jag kan missa är det alltid bäst 

att själv lägga in koden i rutan. Jag slår också ett slag för att det alltid är mest prisvärt att köpa 

någon av böckerna. Både trav- och icke-travböckerna ger abonnemangstid. För er som bara 

vill köpa abonnemang – kom ihåg speed61 för att utnyttja rabattkoden. Nedan kommer 

abonnemangspriserna som hittas i webbshopen på www.speedanalysen.se.  

 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 

Ha det gott till dess och lycka till på lördagarna!       

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

Fackpress som slagit Favoriterna 2010-2021 

1 Guiden  2019  +2 
2 TRAVKONSULTEN 2021  +1 

3 Guiden  2020  +1 

4 Ronden  2015  +1 
5 TRAVKONSULTEN 2019  +/-0 

6 Expressen  2017  +/-0 

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

