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Innehåll: 

VMiV75 2021 – Grattis Isak! 

Djävulens advokat, del 2 – Lärlingar, Tränare, Kuskar & Kallblod 

NY Kategori – Notera att alla goda ting är tre! 
 

Hej, 

En V75:a kvar och sedan är vi inne i årets 12:e och sista månad. Som vanligt kommer Winter 

Burst avsluta året där det blir V75 på menyn varje dag från Uppesittarkvällen fram till 

avslutande Jackpoten på Nyårsafton - endast undantaget Julafton som är V75-fri. 

I förra månadsbrevet körde jag Djävulens Advokat på mig själv vilket ledde vidare till nya 

områden. Framför allt Kallblods- och Lärlingslopp och vi fortsätter gräva i de lopptyperna i 

det här månadsbrevet men först lite kort om VMiV75 som nu är över för den här gången. 

  VM i V75  

 

STORT GRATTIS till Isak Rådahl som höll undan även i den avslutande finalomgången. 

Hela resultatlistan finns utlagd på Facebook-sidan (Travkonsulten) och på nästa sida kommer 

en Topp10-lista. 
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Topp 10 TRAVKONSULTENS VMiV75 2021 
     Namn Ort Rätt Spik L% Res%        Vinst 

  1 Isak Rådahl Ursviken   24   7  19   99,5 6 Månaders abonnemang 

  2 Bjarte Gravdal Bergen, Norge   23   4  23   97 3 Månaders abonnemang 

  3 Jonas Olsson Västerås   23   4  25   97 3 Månaders abonnemang 

  4 Jan-Olov Jansson Skutskär   22   7    8   96 1 Månads abonnemang 

  5 Anders Paulsen Hägersten   22   5  22   95 1 Månads abonnemang 

  6 Peter Bouvin Järfälla   22   4  29   93 

  7 Peter Engberg Linköping   21   6  29   90 

  8 Jens Boman Umeå   21   5  45   88 

  9 Joakim Schelin Motala   20   8  12   86 

10 Jens Lekland Landskrona   20   4  22   82 
Spik = Vinnande spikar, L% = Insats% Lägsta vinnande spik, Res% = Procent av de i ATG:s VMiV75 som deltagaren slog.  

Till sist blev det en säker seger då Isak Rådahl hade såväl flest vinnare, fler vinnande spikar 

och lägre spik% än Bjarte Gravdal och Jonas Olsson som kom 2:a och 3:a. Även om Isak så 

klart inte visste om det var tävlingen avgjord redan innan startbilen släppte fältet i V75-7. 

Sista omgången kördes när vi fick uppleva Disco Volante-omstartshaveriet. Skönt att den 

incidenten inte hade någon betydelse för vinnaren. Däremot är det möjligt att Jan-Olov 

Jansson tappade 2:a platsen i tävlingen då Jan-Olov spikat Disco Volante och hade fler 

vinnande spikar är Bjarte och Jonas. Hade Disco vunnit hade Jan-Olov då spurtat in på 2:a 

plats. Jan-Olov fick sista omgången in den lägst streckade spiken som någon fick in i 

tävlingen via Majestic Man till 8 %. En spik som även Harri Jarske (15:e plats) hamrade in. 

På 5:e och sista prisplats kom Anders Paulsen som höll undan före Peter Bouvin tack vare 

fler vinnande spikar. I expertligan visade Julia Björklund att jag hade rätt som såg henne 

som värsta konkurrent innan tävlingen började. Hon spurtade till vinst via 5 rätt sista veckan, 

när Stephen Zettervall (3 rätt) och Johan Lindberg (2 rätt) hade sämre veckor. 

Själv är jag så klart inte nöjd med min 4:e plats i expertligan. Bara att ta nya tag nästa år och 

jag lyckades ändå med det viktigaste med att slå Sveriges andra travspelsförfattare Jens 

Sjödén (8:a) och travklockningens mästare Sören Englund (7:a). 

 Djävulens Advokat del 2 - Kallblodsmaffian  

I förra månadsbrevet tog jag fram den stora mentala spegeln och tittade närmare på olika 

lopptyper där rankingen i Speedanalysen kom fel (och rätt). Det blev tydligt att det var 

framför allt i Stolopp över två volter som det fanns skäl att kolla närmare på. Men jag såg 

också att två lopptyper till stack ut: Kallblodslopp och Lärlingslopp. 

Det här är intressant. För som jag visade i förra månadsbrevet är det inte oväntat 

Speedkolumnerna som gör att jag hittar rätt och de har ju alltid att göra med hästens tidigare 

insatser. Lärlingslopp och Amatörlopp har istället att göra med kusken och inte (lika mycket) 

med hästen.  

Man ska aldrig säga aldrig men vi kan väl säga att sannolikheten för att jag någonsin kör ett 

Lärlings- eller Amatörlopp på V75 är oerhört låg. Låt oss ändå leka med tanken att det någon 

gång skulle ske. Om jag då satt upp bakom en häst som, i någon av de senaste 20 starterna, 

sprungit sista varvet i spåren på 11,5 med en toppkusk som Erik Adielsson eller Björn Goop i 

sulkyn – hur stor är då sannolikheten för att jag också skulle kunna lotsa runt hästen lika 

snabbt? Ja, den är självklart ännu lägre än att jag någonsin kör ett V75-lopp! Frågan är bara 

hur mycket långsammare det tar för mig att lotsa runt hästen.  

Det förklarar en del och vi återkommer till Lärlings- och Amatörloppen men låt oss börja med 

att titta närmare på Kallblodsloppen. Kan det vara så att det även där finns en kuskeffekt? 
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Jag behövde inte skrapa länge på ytan innan det blev tydligt att så var fallet. Nedan ser vi alla 

kuskar som vunnit 4+ V75-lopp sedan 2014. Efter senaste årens framgångar med Månprinsen 

A.M. och Månlykke A.M. är Gunnar Melander i topp (21 vinster). Ulf Ohlsson har tidigare 

varit den tryggaste kallblodskusken men väntar 2021 på den första årssegern.  

 

Titta i 2020-raden. De två kuskar som vann flest kallblodslopp under 2020 var Tom Erik 

Solberg och Mats E Djuse. Men som det går att se på höger sida av bilden har fler än hälften 

av Solbergs V75-vinster tagits med Odd Herakles. För Mats E Djuse är B.W.Rune enda häst 

han vunnit två V75-lopp med - i övrigt är det olika hästar vid vinsterna.  

Nedan kommer en smärtsam summering av Mats vinnare där vi längst till höger ser diffen 

mellan ranken i Speedanalysen och ranken enligt Insats%. Det är tydligt att jag underskattat 

Mats som kallblodskusk då jag rankat alla vinnare - förutom Stjärnblomster - sämre än 

spelarkåren. 

År/Omg/Avd Vinnare  Kusk  Odds V% Sp I% Diff 

2020-15-4 13 B.W.Rune Mats E Djuse   7,83 10 %   6   4 - 2 

2020-17-2   1 Vårbusan Mats E Djuse   2,47 28 %   2   1 - 1 

2020-25-4 10 Gott Klirr Mats E Djuse   7,58 14 %   4   3 - 1 

2020-43-7   5 Aas Balder Mats E Djuse 26,33   2 % 12 10 - 2 

2020-46-4   6 Bol Brage Mats E Djuse   3,41 24 %   3   1 - 2 

2020-69-2   9 B.W.Rune Mats E Djuse 17,17   4 %   5   4 - 1 

2021-58-2   1 Stjärnblomster Mats E Djuse   7,40 12 %   3   3 +/-0 

Det här ledde vidare till att jag ville se hur det ser ut för tränarna i Kallblodslopp. Gunnar 

Melander driver ett väldigt litet stall av hög kvalité. Just nu har Melander bara sex hästar på 

träningslistan där tre är ostartade unghästar. Förutom V75-vinnarna Månlykke A.M. och 

Tekno Lynet finns därmed bara en till starthäst i stallet.  

Fler hästar på träningslistan har kallblodsdominanterna Jan-Olov Persson och Öystein 

Tjomsland. Jan-Olov har just nu 95 hästar och Öystein har just nu 41 hästar på träningslistan i 

Sverige men då har han också hästar stående i Norge.  

För att se hur det gått för Kallblodsmaffian plockade jag fram ett kategoriunderlag ungefär 

som jag gjort för storloppen i senaste böckerna med kategorin Storloppsmaffian (sidorna 100 

– 107 i senaste boken).  
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Nedan en bild där vi ser alla tränare som vunnit 3+ V75 lopp för Kallblod sedan 2014. 

 

Inte oväntat dominerar Persson och Tjomsland totalt. Melander kör alltid själv och har lika 

många tränarsegrar som kuskvinster. Björn Karlsson har firat stora framgångar tillsammans 

med Tangen Haap som vunnit 10 ggr på V75 men Björn hade faktiskt tagit sig in på listan 

ovan även utan stallets stora stjärna, då ytterligare tre hästar från stallet vunnit under perioden.  

Hur har det då gått för de mest framgångsrika kuskarna och tränarna när vi omvandlar 

resultaten till kategorier? Jag la in kravet att jag kuskarna behöver ha vunnit 5+ lopp senaste 

tre åren och för tränarna 5+ lopp senaste fyra åren. Jag kallar de två kategorierna för 

Kallblodsmaffian. De kuskar som på bilderna ovan är fetmarkerade är just nu hemma i 

kategorin och med en månad kvar har följande kuskar/tränare redan kvalat in till nästa år: 

Kuskar: Tom Erik Solberg (12), Gunnar Melander (8), Örjan Kihlström (8), Björn Karlsson (7), Mats 

E Djuse (7), Erik Adielsson (5). 

Tränare: Jan-Olov Persson (27), Öystein Tjomsland (12), Gunnar Melander (11), Björn Karlsson (9). 

(Lars O Romtveit är inte aktiv längre som tränare) 

Bland kuskarna har även Ulf Ohlsson bra chans att kvala in men behöver då en till seger under 

december. Även Björn Goop behöver en till seger. 
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Vad säger då sifforna på förra sidan? Vi tar det viktigaste i punktform: 

➢ Under 2021 har 3,6 kuskar per lopp vunnit hela 63 % av Kallblodsloppen! 

➢ 51 % av Kallblodsloppen vinns av Tränarmaffian. 

➢ Maffian (både tränare och kuskar) skräller sällan (låg Skrällindex, Höga nettominus). 

Med så lågt skrällindex – och det brukar ju verkligen kunna skrälla i Kallblodslopp – blev jag 

nyfiken på vilka kuskar och tränare som skräller. 

287 Kallblodslopp på V75 sedan 2014. Det har skrällt i 67 av dem! Bland kuskarna finns 

ingen som just nu är med maffian som skrällt fler än två gånger. De fyra som skrällt oftast är: 

Torbjörn Jansson (4), Åsbjörn Tengsareid (4), Magnus T Gundersen (3) och Ulf 

Eriksson (3). Bland tränarna har Jan-Olov Persson lyckats skrälla fyra ggr men då ska man 

tänka på att Jan-Olov ofta har många hästar till start i samma lopp, vilket gör att en del hästar 

från stallet kommer i skymundan. Ingen annan tränare har skrällt mer än två gånger. Nedan 

kommer en förteckning över alla tränare som haft ett kallblod som skrällt på V75 sedan 2014. 

Alf Jonsson, Anders Lundström Wolden (2), Anders Wallin, Andre H Stensen, Andreas Opheim, 

Annelie Lagergren, Arthur Bö, Björn Karlsson (2), Bror Grönlund, Erik Jonsson, Erik Killingmo, 

Fredrik Fransson, Glenn K Stenberg, Gunnar Kvärne, Hans Pettersson, Heidi Moen (2), Heino 

Louhelainen, Håkan Norrman, Ida Brekke, Jan Martin Bjerring, Jan-Olov Persson (4), Jan Roar 

Mjölneröd, Jeanett Marie Dagsvold, Jenny Thygesen, Jörgen Westholm (2), Kenneth Larsson (2), 

Kjetil Helgestad (2), Krister Palm (2), Kåre Refsland, Lars Rosén, Lars Selin, Linn Hellström, Magnus 

Jakobsson, Magnus O Jonsson (2), Marit Beckström, Martine Wessel, Mats Söder, Merete Viksås (2), 

Michael von Krustenstierna, Monica Einarsen, Nicklas Blom, Ole Johan Östre, Olov Mikkelborg, Per 

Johansen, Petter Glittrum, Pål Kristiansen, Robert Bergh, Simon B Jessen, Stig Jarle Röste, Tomas 

Pettersson, Tone Petersen, Trond Lindbak, Trond Skofsrud, Öystein Tjomsland (2). 

Sagt på lättast möjliga sätt: Kallblodsmaffian dominerar och vinner oftast – men skrällarna 

hittas bäst genom underskattade kuskar och okända tränare - där många är från Norge. 

 Djävulens Advokat del 2 - Lärlingslopp  

Vi håller oss kvar vid Mats E Djuse och lägger till brorsan Magnus A när vi tittar närmare på 

lärlingsloppen. Reglerna för vilka som får delta i Lärlingslopp ändras med jämna mellanrum 

och 2019 ändrades reglerna så att det infördes så kallade Ungdomslopp vilka är öppna för alla 

kuskar under 25 år - som inte är Proffstränare. Den största lärlingsserien heter Wången Cup 

och är just nu öppen för alla kuskar födda 1996 eller senare. Nästa final i cupen körs på 

Halmstad i juli nästa år för de 15 mest framgångsrika under året. Senaste två åren har Mats E 

har varit 3:a och 2:a i serien. Ställningen i serien just nu ser ut så här: 
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Senaste tre årens vinnare i serien har varit: 

2018/2019 – Magnus A Djuse  

2019/2020 – Magnus A Djuse    

2020/2021 – Magnus A Djuse 

Dubbelt Djuse i toppen igen och Magnus kan ta hem serien för 4:e året i rad! Det är total 

dominans i lärlingsloppen av bröderna Djuse. 

Innan ändringen 2019 gnällde vi spelare över att äldre kuskar, som till exempel Peter Ingves, 

fick köra i lärlingsloppen. Ingves har fortfarande s.k. K-licens vilket gör att han fortfarande 

får köra lärlingslopp men inte i ungdomsloppen som är på V75.  

Efter att de nya reglerna infördes har det blivit ojämnare i lärlingsloppen. Tidigare fick 

en kusk max köra ett visst antal lopp under säsongen innan för att få vara med i 

lärlingsloppen. Numera, när det är åldern som styr, kan bröderna Djuse fortsatt vara med – 

fastän båda var med i årets Elitlopp – och de slipper gamla rävar som Peter Ingves. 

Nedan ser vi en bild med alla lärlingar som vunnit minst tre lärlingslopp på V75 sedan 2017. 

Jag har där också lagt in en resultatruta för Topp5 lärlingarna. Vi ser att antal vinnare ökat de 

senaste åren efter att reglerna ändrades och med tanke på nya reglerna kan vi gissa att den här 

trenden kommer att fortsätta.  

 
Magnus är född 2000. Mats är född 1998. Vi kan därmed räkna med att de två bröderna 

kommer dominera lärlingsloppen på V75 ytterligare några år. Bland kuskar födda 1996, som 

därmed kommer att lämna lärlingsloppen vid nästa halvårsskifte, finns bland annat Kim 

Moberg, Carl Philip Lindblom, Henriette Larsen och Andreas Lövdal. När de här 

skickliga kuskarna försvinner från ungdomsloppen lär det ju inte direkt minska bröderna 

Djuses chanser i lärlingsloppen på V75.  

Vi ser på bilden att Mats E vunnit fyra lärlingslopp på V75 så här långt. De är: 

År/Omg/Avd Vinnare  Kusk  Odds V% Sp I% Diff 

2018-65-6 11 Hakon von Haithabu Mats E Djuse 11,03   6 %   9   7 - 2 

2019-32-2   6 Walkie Talkie Mats E Djuse   3,62 21 %   2   1 - 1 

2020-25-2 12 Argbiggan Mats E Djuse   4,59 18 %   4   1 - 3 

2021-26-2 10 Ies Elisabet Mats E Djuse   5,48 16 %   1   2 +1 



7 

 

OK – vi ser jag har inte bara kommit fel på Mats E Djuse i Kallblodsloppen utan även i 

Lärlingsloppen! Tre av hans fyra vinnare har jag rankat sämre än Insats%. Undantaget är Ies 

Elisabet som jag rankat bättre. Vad är då speciellt med henne?  

Jo, hon var trippelgrön i det loppet! Vi sammanfattar lärlingsdelen med: Kuskarna har alltid 

varit viktiga i lärlingsloppen men senaste åren har de åter igen blivit ännu viktigare. 

 Djävulens Advokat del 3 – Notera-raden!  

Dags för månadsbrevets 3:e och sista del av Djävulens Advokat. När jag gick igenom 

rankingen de senaste åren dök det upp ett stort antal hästar som vann med Notera-fältet i 

Speedanalysen sprängfyllt med förkortningar men som jag ändå rankat lägre än vad jag skulle 

gjort om jag då vetat om hästens fortsatta utveckling.  

Bland de tio hästar som jag haft bäst ranking på under 2021 gentemot Insats%, och var med i 

förra månadsbrevet, hade hela fyra av dem tre eller fler (positiva) förkortningar i Notera-

fältet. En av dem var Sandsjöns Enzo med Conrad Lugauer som jag, när hästen som totalt 

ospelad, satt i spets med varvet kvar svor framför TV:n för att jag inte gav honom tipsettan.  

Jag blev nyfiken på hur det gått för de hästarna som, likt Sandsjöns Enzo, hade tre eller fler 

förkortningar i Notera-raden. Jag gjorde en uppföljning bak till 1:a V75-omgången 2018 och 

jag kallar kategorin för Notera – att alla goda ting är tre. Men innan vi tittar närmare på 

resultatrutorna vill jag poängtera vad en sådan här kategori egentligen säger.  

Alla kategorier som nått sådan status att de får en förkortning i Notera-raden är viktiga. Har 

då en häst två förkortningar är den så klart ännu mer intressant för spelarkåren – antingen som 

spikförslag eller skrällbud. Tre stycken förkortningar blir då högintressant. 

Senaste tre veckorna har sju Alla goda ting är tre-hästar vunnit. De kommer nedan. Låt oss 

gå igenom vad som förkortningarna säger för varje enskild häst. Här handlar det om fem 

tipsettor (möjliga spikbud), en 3:e rankad (läge att låsa?) och ett skrällbud som är 5:e rankad. 

 

En del hästar har fler än tre förkortningar men jag väljer då bara att highligta tre av dem:  

Hevin Boko: Ner i klass (Rea), Tokbra kapacitet för klassen (Tok) & Fixar dödens (DV). 

Francesco Zet: Tränare med ständig toppform (Fos) & Mest framgångsrik i fältet (BaVi & Tkr). 

Reven Dejavu: Hög kapacitet för klass (1), Nu jänkarvagn (Kam+) & Bra chans enl. stall (M+?). 

Önas Prince: Tränare med ständig toppform (Fos) & Mest framgångsrik i fältet (BaVi & Tkr). 

Tetrick Wania: Överlägsen kapacitet (2 & 3xSp) & Klart snabbaste hästen (k25d). 

Kurri Jari Boko: Nyförvärv hos topptränare (Nyf) & Distansgynnad (Lok & Rek). 

Rackham: Vunnit i klass på distans tidigare (KdM) & Tokbra kapacitet för klassen (1 & Tok). 

En del av kategorierna ovan är konstanta. Hästar från stall Daniel Redén, Per Nordström och 

Timo Nurmos får till exempel alltid en pinne via Fos. En del andra plockar bara fram dem 

mest framgångsrika så här långt – här i årgångsfinaler (Tkr & BaVi). Men det som sticker ut 

för mig har jag fetmarkerat. För Hevin Boko kom många fel på hästens distansförmåga. Den 

var det inget fel på om man tittade lite bakom segerkolumnen. Nu var det ner i klass och 

hästen fixar tuffa lopp (DV). Reven Dejavu var ett kanondrag från vinstläge i Spårtrappalopp. 

Nu med jänkarvagn! Kurri Jari Boko gynnades av distansen och vi väntade alla på Proppen 

ur hos Goop. Rackham fick äntligen segern när han kunde slå ur underläge. Efter att Oscar 
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L.A. gjorde bort sig blev loppet annorlunda och kapaciteten har det aldrig varit någon som 

tvivlat på. 

Längst ner i Speedanalysen finns en förteckning där förkortningarna förklaras och där 

nyckeltalen finns med. Den är nu uppdaterad till och med sista loppet under 2020. Nedan 

kommer en summering av vad det handlar om för hästarna som kan komma in i kategorin: 

Hästen har vunnit på V75 från svåra positioner: Köp – DV 

Hästen är extra gynnad av lång distans: Lok 

Hästen är den klart speedigaste och har ett bra läge: k25d 

Hästen har vunnit i klassen tidigare på den aktuella distansen: KdM 

Hästen går (mest) ner i klass jämfört med senaste starten: Rea 

Hästen har sprungit in mest i snitt per start eller totalt i karriären: Krfi – Tkr - BaVi 

Hästen har gått bra på Vincennes på slutet: Vinc 

Hästen tävlar vecka-vecka: VV 

Hästen har visat extra hög kapacitet för klassen: (1) – (2) – Tok  

Hästen är ett nyförvärv hos en topptränare: Nyf 

Kusken är extra skicklig på att skrälla: Knekt 

Björn Goop i sulkyn för första gången: Goop 

Tränaren har ständigt hästarna i toppform: Fos 

Tränaren tror på bra chans, fastän spelarkåren inte insett det: M+? 

Hmm. Det är en övervikt ovan för hästens prestation men arbetet med senaste två 

månadsbreven har gjort det tydligt att jag (och säkert många fler) behöver höja upp kuskens 

betydelse. Vi får säkert återkomma i det här ämnet framöver men samtidigt är en av mina 

egna favoritdelar i Speedanalysen statistiken om just kuskarna som visar deras resultat från 

olika positioner – med favoriter. Här krävs ett visst statistiskt underlag för att kunna plocka ut 

sådant som visar hur bra kuskarna är från olika positioner. Ett mål för 2022 är att ta in fler 

kuskar i underlaget. Nedan kommer kategorirutorna för kategorin och när jag bara plockat ut 

tipsettorna: 
 

 

Efter flera bra skrällar även under 2021 kommer vi få ett bra skrällindex på året och båda 

kategorierna ovan kommer vara på Nettoplus efter nyår när jag lägger till 2021 till totalraden.  

Så där – nu stänger vi Djävulens advokat på mig själv för den här gången och hoppas att det 

vi sett inom såväl Stolopp, Kallblodslopp och Lärlings-/Ungdomslopp samt nya kategorin 

Notera att alla goda ting är tre – ger många bra vinnare på V75 framöver.       
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 V75-LIGAN  

En dryg månad men faktiskt hela tolv V75:or kvar innan vi stänger 2021. Det lär bli en kamp 

in i det sista för att hålla Guiden, Ronden och Expressen bakom sig i V75-ligan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 och Lycka till på lördagarna!       

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

Tipsettor 2021 

1 TRAVKONSULTEN 157 
2 Guiden  157 

3 Ronden  153 

4 Expressen  151 

5 Vi Tippa  148 
6 Aftonbladet  145 

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

