
1 

 

  
 

 
Innehåll: 

Tipsligan 2021 

De nya och gamla decemberkategorier 2021 

Tränare och Kuskars resultat 2021 

Speedkolumnerna & Parenteshästar 2021 

 
Hej, 

 

Traditionsenligt kommer Nyårsbrevet ett par dagar in på nya året. I vanlig ordning blir det 

mycket om tränare och kuskars framgångar under året som gått. Men efter den fokus jag haft 

under december på barfotaförbudsperioden och skohästar behöver vi börja där och se vilken 

effekt skofokuset gav till V75-ligan samt vad det har att göra med det japanska tecknet ovan. 

 TIPSLIGAN 2021  

 

Så där ja! Efter fyra år av pallplatser via 3:a – 2:a – 2:a – 2:a är Travkonsulten tillbaka på 1:a 

plats i V75-ligan! Den här gången avgjorde Winter Burst-perioden under vilken jag fick in två 

tipsettor fler än Guiden och därmed kunde utöka ledningen - på en pinne in i Winter Burst - 
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till en segermarginal på tre pinnar. Ni som följer konceptet via Facebook-sidan vet att jag 

under hela december månad - nästan med megafon - ropat ut att det gäller att tänka 

annorlunda sista månaden på året. Det här vet vi sedan tidigare år med de gamla december-

kategorierna som finns med i senaste boken. Men efter att jag gjorde min Djävulens advokat 

på mig själv via månadsbreven under hösten, och striden mot Guiden var stenhård, gick jag i 

år All-in på att verkligen försöka gräva fram något ännu bättre sätt att få fördel mot 

spelarkåren under barfotaförbudet. De flesta spelare rullar ju bara på som vanligt.  

Ni som inte har Facebook, utan bara följer månadsbreven, minns kanske att jag i senaste 

månadsbrevet citerade Churchill med ”Ibland snubblar människor över sanningen. Men de 

flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting har hänt”. Jag kan redan nu säga att 

det blev så i år igen – och kanske mer än någonsin. Spelarkåren rullade på som vanligt. 

Vad är det då för japanskt tecken på första sidan? Jo, det är tecknet för Kaizen som inom 

ledarskap står för ständig förbättring och som från början kommer från Toyotas bilfabriker. 

För att kunna se ifall något förbättras behöver det mätas mot något och det är där Djävulens 

advokat-perioden i höstas blev så viktig. Insikt kommer före förändring. 

De tre nya decemberkategorierna kommer vi kunna dra nytta av varje år vi kommer in i 

december framöver. Men som ofta när man har grävt fram något – leder det vidare till något 

kanske ännu bättre. Titta på bilden på förra sidan och på rutan i mitten högst upp där vi med 

röd text ser att det vann tolv favoriter under Winter Burst vilket är tre färre än de femton 1:a 

rankade i Speedanalysen. 

Lägger vi till de tidigare omgångarna i december minskar den marginalen till +1 mot Insats%. 

Titta nu på de tre diagrammen nedan som visar antal vinnande tipsettor i Travkonsulten 

jämfört med Insats% där året delats upp i tre perioder. Längst till höger har vi december där vi 

ser att jag innan 2021 hade -7 jämfört med Insats% över åren 2018 - 2020. 2021 kom som sagt 

på rätt sida blåa strecket via skofokuset. Men titta nu längst till vänster där januari-februari 

finns vilket är de andra två månader med barfotaförbud – de två månaderna är ju ännu värre! 

Diagrammet i mitten innehåller årets övriga nio månader när det går att köra med valfri 

balans. Vi ser då att 2019 - 2021 landat på +4 mot Insats% och då ska man tänka på det här: 

Diagram 1 till vänster med Januari - Februari innehåller 9-11 V75-omgångar. 

Diagram 3 till höger med December innehåller 11-12 V75-omgångar. 

Diagram 2 i mitten med Mars – November innehåller varje år minst 50 V75-omgångar. 

 

Nästa uppgift är alltså att täppa till januari-febuari-hålet och det här gör att vi fram till sista 

omgången i februari i Speedanalysen kommer fortsätta med nya Sko-kolumnen. 

 FACKPRESSENS TIPS - MARATONLIGAN  

Jag gillar uttrycket Blåa och Röda oceaner från gamla boken Blue Ocean Strategy som sålts i 

närmare 4 miljoner exemplar och lär vara översatt till 43 språk runt om i världen! 

Blåa oceaner är när vi befinner oss i en miljö utan konkurrens. Vi är i det närmaste ensamma 

på den plats vi befinner oss och ute på det blåa havet finns oanade möjligheter till synes utan 

begränsningar.  
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Motpolen är de Röda oceanerna där det konkurreras om en begränsad marknad. Marknaden 

kommer inte att utökas och det röda symboliserar blodet i vattnet när hajarna slåss mot 

varandra. De som inte lyckas leverera kommer att försvinna i konkurrensen och till sist 

överlever bara de starkaste - men inte ens de har en möjlighet att växa där då marknaden är 

begränsad. Vad har då det här med V75 och V75-ligan att göra? 

Jo, 2014 var det 20 aktörer med i det som då hette Tidningarnas V75-liga. På den tiden 

gjorde Pelle Sundberg ett fantastiskt arbete med att sammanställa den prestigefyllda ligan. 

2016 tog ATG beslutet att endast fysiska tidningar fick vara med och därmed var det bara tolv 

kvar i officiella ligan. 2018 fick ATG för sig att de själva skulle hantera ligan och Pelle 

plockades bort. De skapade ett verktyg där tidningarna skulle lägga in deras tips så att det hela 

gick på automatik. Problemet var bara att ingen följde upp det och ligan havererade inom ett 

år. Sedan dess är det bara i Speedanalysen som det går att följa fackpressens tips.  

På den tiden V75-ligan fungerade var det massor av lokala tidningar som hade deras egna 

V75-experter. Självklart hade de flesta tufft i konkurrensen mot de större aktörerna och det 

krävs verkligen ett genuint travintresse och en brinnande glöd för att kunna tippa flest V75-

vinnare under ett helt år. 2008 vann Svenska Dagbladet (Patrik Fernlund m.fl.). 2013 vann GP 

(Sören Englund). Sydsvenskan vann 2010 och Folkbladet 2012. Pelle Sundberg vann själv 

2014 då han tippade för TT. Jag frågade honom varför han höjde sig själv så mycket mot 

tidigare år (han var 3:en sist året innan) och Pelle svarade: Jo, jag gick ju i pension förra året 

och kunde i år lägga ner mycket mer tid på analyserandet inför omgångarna.  

Så är det! Det går inte att slarva ifall man vill vara i toppen på den här ligan! Nedan alla 

aktörer som varit med sedan 2008. Grönt = vinnare. Gult = pallplats. Rött = bottenplacering. 

 

Som det går att se finns bara fem aktörer kvar som varit med under alla åren. Travkonsulten 

har nu 30 pinnars ledning före Guiden och nästan 50 pinnar ner till Ronden. Så ledningen i 

maratonligan är hemma många år framöver. Nästa mål gällande tipskvalitén är att sätta flest 
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tipsettor i landet två år i rad - vilket tidigare bara Expressen (2009-2010) och Guiden (2019-

2020) fixat. Dessutom att slå Insats% med mer än 2 pinnar (Guiden har rekordet med +2 från 

2019). Om att slå Insats% har jag många gånger berättat om hur svårt det är över en längre 

period då varje misstag är så dyrt. Som diagrammen visade ovan om skoperioden kan ett 

sådant konstant misstag år (som att komma lite fel under tre månader) göra att en aktör ligger 

t.ex. -5 efter skoperioden. Dessutom kommer mycket information sista dygnet, efter att tipsen 

är lagda, vilket gör att man ofta sitter med fel kort på handen när loppen körs. Ett exempel 

från Bjerkes 30/12 var att jag i TV-sändningen en halvtimme innan fick höra att Dragonfly 

inte skulle laddas för spets och därmed var den tipsettan körd redan innan starten gick. 

Inför 2022 tar jag bort Vi Tippa som numera har ett upplägg att de ofta lämnar över V75-

tipsen till en annan (betaltjänst) aktör. Det har faktiskt förbättrat deras resultat under året men 

med fem av de sex senaste åren som röda/i botten, och med de nya förutsättningarna, tar jag 

bort dem från ligan. Kvar finns därmed bara de fyra stora aktörerna och Travkonsulten. 

På den gamla goda tiden fanns inte internet och många V75-spelares enda faktakälla var 

fackpressen. Främst genom de tre stora aktörerna som Ronden, Guiden, Vi Tippa samt 

kvällspressen med Aftonbladet och Expressen/GP. Men även via de lokala tidningarnas 

experter. Numera har många internetsajter tagit över rollen som tidigare hölls av lokala 

tidningsredaktioner. I stort sett alla tidningar har för varje år minskat sin upplaga vilket gjort 

att de mindre tidningarna – sedan länge - inte har möjligheten att ha kvar egna V75-tips.  

Numera finns istället massor av betaltjänster (Spelvärde, Storavinster, Spelarservice, Ögat 

m.fl.) som har ett annat fokus än tidigare. Förr var alla överens om att hästen som var tipsetta 

skulle vara hästen med bäst vinstchans. Numera väljer många att istället ge hästar tipset för att 

sticka ut och i efterhand kunna säga – titta, den här överraskningen hade vi som tipsetta! Det 

finns många brister med det synsättet och för mig tar det framför allt bort möjligheten att 

utvecklas - Kaizen. För mig ska tipsettan alltid vara hästen med högst vinstchans. Sen kan 

man i och för sig välja att spika en annan häst utifrån spelvärde - men det är en annan sak.  

Det här spelvärdestrenden för de som levererar tipsen (vilket det i sak inte är något fel på) gör 

att det inte finns något värde i att ha med aktörer som till exempel Spelarservice i en V75-liga. 

De skulle helt enkelt inte ha en chans så som reglerna är med – flest tipsettor vinner.  

För 2021 vann till exempel tipsettorna från Spelarservice bara 26 % av loppen (-11 % i 

vinnarspelsnetto) vilket är sämre än Vi Tippas 30 % (-15 %). Travkonsultens tipsettor vann 

33 % av loppen (-8 %). Jag kommer återkomma till det här i något kommande månadsbrev 

men kortfattat så vinner tipsettor från Spelarservice (som här får representera 

spelvärdestjänster) till högre genomsnittsodds/lägre Insats% men så pass mer sällan att det 

ändå blir minusresultat både för antal träffar och om man satsat lika insats vinnare på 

tipsettorna. 

Inför 2022 hade jag en tanke att ta fram en Spiktipsliga för aktörernas spikar och se hur de 

klarar sig över året. Med en sådan skulle man skifta fokus till att lägga in spelvärde på spiken 

och inte bara hur ofta de sitter. Men det blir för rörigt. Dessutom vill så klart ingen av 

betaltjänsterna vara med på en sådan då de vill ha spiken bakom betalväggen. Så för 2022 kör 

vi vidare med fem tävlande och så får vi se om vi kan hitta på något roligare inför 2023. 

Nu lämnar vi fackpressens tips för den här gången och går över till att kolla på hur viktigt det 

är att tänka annorlunda i december. 

 DE GAMLA DECEMBER-KATEGORIERNA  

På nästa sida kommer lathunden som jag hade med i förra månadsbrevet. De gamla 

decemberkategorierna är i ljusgrön färg. De nya i mörkgrön.  
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Nedan kommer en bild som visar hur det gick för de gamla kategorierna. För Krutet torrt (få 

starter tidigare under året), Decemberhästar med skoeffekt (de som gick med skor redan innan 

förbudet) och Dubbel decembereffekt (både få starter och skor innan förbudet) lägger jag in 

resultatet för tipsettorna då de vanliga är väldigt bredda med många hästar.  

 

➢ Tio 3-åringar vann på V75 under 2021. Åtta av dem vann under december månad! 

➢ Nettoplus på 3-åringar under november/december blev +45 %! 

➢ Alla tre kategorierna för tipsettor visade på nettoplus under förra året!  

En viktig sak att tänka på: Jag kan inte påverka vilka hästar som åker in i de här kategorierna. 

Det handlar om alla 3-åringar som tävlat på V75. När det nu blev ett bättre resultat än normalt 

(15 i 9%-siffra mot 11 över längre period) får vi ändå se det här som ett ovanligt bra resultat. 

Men för kategorierna till höger handlar det om vilka hästar jag valde som tipsetta och det 

hänger ihop med de nya december-kategorierna vi kommer se längre ner i månadsbrevet.  
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Hur gick det då för tipsettor som inte var sko-häst och/eller inte hade krutet torrt i december. 

För Krutet torrt finns även november månad med i underlaget. Vi lägger därför den åt sidan. 

Kvar finns de andra två. Nedan kommer en sammanställning över tipsettorna i december. Då 

det här bara är aktuellt i Sverige-lopp är det åtta V75:or som är med i underlaget: 

       Träff%     +/- Odds I% 

Dec-häst med skoeffekten 38 % (10 av 26) +36 % 3,54 32 

EJ Dec-hästar… 20 % (  6 av 30) - 36 % 3,19 34 

Dubbel dec-effekt 43 % (  6 av 14) +87 % 4,37 26 

EJ Dubbel dec-effekt 24 % (10 av 42) - 33 % 2,84 37 

Det blir inte mycket tydligare än så här. 29 % av favoriterna vann i december (16 av 56). Så 

utifrån ett statistik-filosofiskt perspektiv borde jag egentligen varit ännu tuffare mot 

barfotahästar i valet av att tipsettor. För att återkoppla till Churchill-citatet så har spelarkåren 

gjort det igen. Trots allt tjat om att det är sko-period har hästarna som är barfotahästar varit 

överskattade igen! Den enkla förklaringen till varför är att i stort sett ingen mäter och följer 

upp hur det ligger till. Där har vi med Travkonsultskonceptet en helt egen blå ocean.        

  DE NYA DECEMBER-KATEGORIERNA  

Dags att titta på de nya kategorierna. Alla tre har att göra med att fokusera på hästar som 

gynnas av barfotaförbudet (genom att de har skor som ordinarie balans). De tre är: 

Bara vinster räknas i december = Hur mycket hästen kört in 2019-2021 när bara 1:a pris 

räknas. För Guld-Silver måste 1:a priset vara minst 50.000:-, för Brons minst 40.000:-. Grön 

= Hästen som tjänat mest. Gult = Hästen har tjänat ihop minst lika mkt som loppets 1:a pris. 

Gula & Pissbra i december = Hästar som har minst Gult i BOT-raden och cc i skokolumnen. 

Sko-BOT:s i december = Hästen hade varit BOT-häst även utan barfotaförbudet. 

 

Det ska bli spännande att se vad Skrällindexet blir för kategorierna på vänster sida när jag 

sammanställt det till kommande månadsbrev. Titta på snittoddsen! 7,04 – 11,82 – 11,34. Ändå 

är det väldigt god träffprocent för en sådan här allmän kategori med 3,4 respektive 4,1 hästar 

per lopp. Två av tre kategorier har dessutom nettoplus. Den tredje innehåller väldigt få hästar.  
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För Sko-BOT:s kategorin på höger sida är det ju framför allt som spikkategori den är 

intressant. Nettoplus för 3:e året i rad och dessutom Nettoplus fem av de sju senaste åren. 

Nedan kommer en uppdaterad bild som fanns med i månadsbrevet från oktober när vi tittade 

på Djävulens advokat. Fram till sista november fanns åtta vinnare som jag rankat upp mer än 

fyra snäpp mot Insats%. I december fick vi tre stycken och titta i balansraden där vi ser att 

alla tre hästarna är sko-hästar som inte gjort för många starter under året (cckr). 

 

Tittar vi på +3 mot Insats% fanns ytterligare fem hästar att hitta under december.  

 

Men den nya sko-kolumnen är det också möjligt att se hur det gått för hästarna som nu har 

minst gult i alla fyra kolumnerna. Ingen röd markering kallar jag tidigare för Ägg-hästar. På 

travsvenska betyder fyra kolumner utan röd markering det här: 

1. Hästen är en av de speedigaste i fältet (minst gult i s500-kolumnen) 

2. Hästen är en av de starkaste i fältet (minst gult i s1000- kolumnen) 

3. Hästen har fin form och har gått bra på slutet (minst gult i BOT- kolumnen) 

4. Hästen har går bra med skor (Sko-kolumnen samt inte Brandgult i BOT-kolumnen) 

Under december fanns 56 hästar i 33 lopp i de svenska omgångarna. 11 vann vilket ger 20 % 

omräknat till en häst per lopp. Nettoplus även här med +14 %.  

Vi kan väl kalla de här hästarna för Juläggsvinnare.         
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 FOS-TRÄNARNA 2022  

En grundbult i kategoritänket är att det innan ett visst år ska vara bestämt vad vi följer upp 

under året framåt. Det här för att ta bort subjektivitet. Därför kommer det i både det här 

Nyårsbrevet samt i de kommande månadsbreven att bli genomgångar där vi uppdaterar 

kategorier och en sådan jag alltid har med i Nyårsbrevet är Tränare med ständig toppform 

(sidorna 45-46 i senaste boken). Förkortningen i Speedanalysens Notera!-kolumn är Fos. 

I förra årets Nyårsbrev klippte jag ut bilder från Travsport.se för att visa att de tre nya Fos-

tränarna verkligen förbättrat deras resultat under 2020. Hur har det då gått under året för 

Daniel Wäjersten, Per Nordström och Oscar Berglund? Nedan är de tre tränarnas resultat 

senaste fyra åren för inkört till stallet samt segerprocent för träningsverksamheten: 

Daniel Wäjersten 1,3 milj. (26 %) – 3,2 milj. (26 %) – 6,8 milj. (23 %) – 11,7 milj. (24 %) 

Per Nordström 1,6 milj. (10 %) – 3,4 milj. (10 %) – 7,1 milj. (24 %) – 15,6 milj. (29 %) 

Oscar Berglund 1,7 milj. (32 %) – 2,0 milj. (24 %) – 2,8 milj. (31 %) –   2,7 milj. (34 %) 

Alla tre förbättrade segerprocenten ytterligare. Per krossade rekordåret 2020 med mer än 100 

% mer inkört, Wäjersten lyckades nästan med samma bedrift och gällande Berglund kan vi 

spå in till nästa års Nyårsbrev att han kommer dubbla resultatet från 2021. Största segern för 

Oscar så här långt i karriären kom i årets sista V75-lopp, Sylvesterloppet, där Dwayne Zet 

tillsammans med Mats E Djuse körde in 537.629:-. En koll på träningslistan visar att det inte 

bara finns gamla elithästen Giveitgasango som det ska bli spännande att följa under 2022. Vad 

krävs då för att få vara en Tränare med ständig toppform? 

1) En tränare kvalar in genom att vinna minst 24 % av loppen under ett år. 

2) Tränaren är kvar i kategorin så länge gränsen 20 % vinster klaras under året innan. 

3) Tränaren måste vara en av de 50 som kör in mest pengar under året. 

4) En tränare som under tre år missar 20 %-gränsen måste på nytt kvala in via +24 %. 

5) Undantag för Topp50-regeln gäller för tränare som tre i år rad klarat +24 %. 

Det är i stort sett samma tränare varje år och Fos-tränare är en bra indikation på vilka unga 

tränare som ser ut att ta sig upp på nya och högre nivåer åren som kommer - precis som för 

Wäjersten förra året. Nordström är ju ingen ung ny tränare men han har verkligen stärkt sina 

positioner senaste åren. Från att främst varit skicklig på att ta fram 2-åringar till att 2021 kört 

in 6,9 miljoner med Önas Prince – fastän det blev förlust i Derbyt – och även stora 

framgångar med Felix Orlando och Islay Mist Sisu. Per har just nu 69 hästar på träningslistan.  

Inför 2022 får vi förändringen att två tränare lämnar och två tränare kommer in i klubben. En 

av de som (tillfälligt?) lämnar är just Oscar Berglund då han förra året inte klarade av kravet 

på tillhöra en av de 50 tränare som körde in mest pengar under året. Passa ändå Oscar noga 

när han kommer ut med hästar på V75 – speciellt på de nordligare breddgraderna. 

Den andra som lämnade är Petri Puro som drog ner rejält på verksamheten. Förra året blev 

det bara 13 starter (1 vinst). Nu har Puro fått tillbaka hästarna han under fjolåret lämnade över 

till Johan Untersteiner (bl.a. Maestro Crowe) så räkna med att Petri är på gång igen. De nya är 

Conrad Lugauer (tillbaka efter ett års frånvaro) och Alessandro Gocciadoro som under 

numera har Solvalla-licens. Nedan de sju Fos-tränarnas segerprocent sedan de kvalade in.   

   -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18  -19  -20  -21 

Timo Nurmos   ---  ---  ---  ---  24  19  19  21  28  30  28  29  30 

Öystein Tjomsland   --- --- ---    ---    ---    ---   ---  25  21   18  22  27 21 

Daniel Redén   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   24  28  25 31 

Conrad Lugauer   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   26  25  19 20 

Daniel Wäjersten   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ---  26  23 25 

Per Nordström   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ---  ---  24 29 

A.Gocciadoro   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ---  ---  --- 31 
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På bänken (24 % inom tre år bakåt men ej över 20 % senaste året) 

Petri Puro  24  17  20  19  24  24  25  23  27  36  26  31   8 

Magnus Jakobsson   ---  ---  ---  ---  ---  ---  24  25  17  21*  24  15 12 

Magnus Dahlén   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   25   20  11 13 

På bänken (24 % senaste året men inte med bland Topp50) 

Oscar Berglund   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    ---  ---  31 34* 

Gunnar Melander    ---  ---  28  20*  16  25*  29*  33  24*  28*  15  26* 28* 

Sten O Jansson   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  24  31*  25*  37*  21* 20* 

Med tidigare år 

Pär Hedberg   ---  ---  ---  ---  ---  ---   27  20  21   19  18  10   4 

Johan Untersteiner   ---  --- --- ---   ---  27  20  18 19    17  17  17 20 

Nicklas Westerholm   ---   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  26   19  19  16 15 

Veijo Heiskanen   ---  --- --- ---  ---  24  18  17 19    15  12  11 12 

Marcus Lindgren   27  22 21 16  20  20  16  17 16    13  12  10 13 

Ingemar Hultqvist   ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  31    20  34*  26* --- 

Stefan Hultman   24  29 20 20  26  16  22  --- ---    --- --- --- --- 

Hans Adielsson   28  --- --- ---  ---  ---  ---  --- ---    --- --- --- --- 
Fotnot: * = Tränaren var inte bland de 50 som kört in mest pengar under året  

Låt oss nu titta närmare på vilka tränare som körde in mest pengar till stallet under 2021. 

 TRÄNARALLSVENSKAN 2021  

Tränarallsvenskan - Tränare som 2021 kört in över 6 miljoner (alla lopp) 
Plac. Tränare   Hemmabana Vinster  Inkört (milj.) 

  1 (  1) Daniel Redén  Solvalla  136  34,5 

  2 (  3) Robert Bergh  Åby  292  34,0 

  3 (  4) Timo Nurmos  Solvalla  183  30,6 

  4 (  2) Björn Goop  Färjestad  177  30,5 

  5 (  8) Jörgen Westholm  Romme  167  20,3 

  6 (19) Tomas Malmqvist Jägersro    66  17,6 

  7 (  5) Svante Båth  Solvalla  161  16,9 

  8 (20) Per Nordström  Jägersro    48  15,6 

  9 (  9) Johan Untersteiner Halmstad  128  15,2 

10 (  6) Peter Untersteiner Halmstad  125  15,1 

11 (10) Jerry Riordan  Halmstad    75  14,8 

12 (  7) Stefan Melander  Solvalla    44  12,6 

13 (11) Adrian Kolgjini  Jägersro    69  12,4 

14 (12) Öystein Tjomsland Bergsåker   92  12,0 

15 (21) Daniel Wäjersten  Bergsåker 113  11,7 

16 (15) Jan-Olov Persson  Hagmyren 126  11,3 

17 (Ny) Alessandro Gocciadoro Solvalla    38    9,6 

18 (13) Conrad Lugauer  Jägersro  110    9,5 

19 (16) Mattias Djuse  Solvalla    67    9,3 

20 (18) Joakim Lövgren  Jägersro    91    9,1 

21 (Ny) Fredrik Wallin  Gävle    46    8,7 

22 (14) Petri Salmela  Boden    72    7,8 

23 (22) Reijo Liljendahl  Solvalla    38    6,9 

24 (Ny) Markus B Svedberg Eskilstuna   61    6,7 

25 (Ny) Claes Sjöström  Solvalla    40    6,6 
Källa: travsport.se    Med (ny) menas att tränaren under föregående år körde in mindre än 6 miljoner 
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Daniel Redén i topp före Robert Bergh. Två tränare som är högaktuella med årets mest 

uppmärksammade hästflytt då Hail Mary gick från Bergh till Redéns träning. Bergh har haft 

en tuff tid på sistone då han även bland annat tappat toppstoet Fifty Cent Piece och Rome 

Pays Off som gått till Daniel Wäjersten! Två nyblivna 5-åringar som tillsammans sprungit in 

9,8 miljoner. Fem tränare klarar gränsen på 20 miljoner inkört. En av de som missade gränsen 

var Peter Untersteiner som under året tagit en time-out från tävlandet i sulkyn och lät sonen 

Johan vara förstakusk i stallet. Med 15,1 miljoner inkört kom Peter ner på ungefär samma 

nivå som han hade 2013 då Åke Svanstedt fortfarande var kvar i Sverige. Med bara någon 

månad kvar av 2021 gick Peter ut med att Untersteiners från 1 januari 2022 slår ihop stallen 

och att det kommer drivas under Johans namn. Just nu har stallet otroliga 254 hästar på 

träningslistan! Ny som 20-miljonerstränare är Jörgen Westholm som verkligen passar in på 

Kaizen-tänket jag nämnde i inledningen med en ständig förbättring via att hela tiden justera på 

små detaljer för att nå bättre och bättre resultat. Jörgen har sedan 2014 via placeringskurvan 

15 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 nu tagit sig på Topp5! Jörgen förbättrade också såväl 

segerprocenten som kusk (18 %) och som tränare (16 %) mot de senaste åren! 

Fredrik Wallin är tillbaka på listan efter ett års frånvaro och nya på listan är Alessandro 

Gocciadoro, Claes Sjöström och Markus B Svedberg. Dessutom måste nämnas att Gävles 

Oskar Kylin Blom hade ett rekordår och körde in 5,9 miljoner och endast med liten marginal 

missade 6-miljonersgränsen. Den enda som åkte under 6-miljonersgränsen under året var 

Katja Melkko (5,7 miljoner mot 8,6 för 2020). Nu över till kuskallsvenskan. 

 

 KUSKALLSVENSKAN 2021  

Kuskallsvenskan - kuskar som 2021 vann fler än 100 lopp (alla lopp) 
Plac. Kusk    Hemmabana Vinster  Seger % 

  1 (  1) Ulf Ohlsson   Solvalla  329  14,9 

  2 (  5) Rikard N Skoglund  Solvalla  215  12,9 

  3 (  4) Örjan Kihlström   Solvalla  213  20,9 

  4 (  7) Mats E Djuse   Hagmyren 209  12,2 

  5 (  6) Magnus A Djuse   Solvalla  206  14,5 

  6 (  3) Jorma Kontio   Solvalla  196  14,2 

  7 (  2) Björn Goop   Färjestad  190  15,8 

  8 (10) Johan Untersteiner  Solvalla  172  18,8 

  9 (  8) Carl Johan Jepson  Färjestad  166  11,6 

10 (13) Stefan Persson   Halmstad  162  11,6 

11 (12) Robert Bergh   Åby  124  21,6 

12 (11) Erik Adielsson   Solvalla  118  13,3 

13 (Ny) Daniel Wäjersten   Bergsåker 108  19,1   

14 (Ny) Claes Sjöström   Solvalla  104  13,5 

15 (Ny) Jörgen Westholm   Romme  104  18,2 

  Källa: travsport.se Med (ny) menas att kusken under föregående år vann färre än 100 lopp 

Ulf Ohlsson är så klart fullständigt överlägsen och har över 100 segrars marginal ner till 

Rikard N Skoglund och Örjan Kihlström. För att vara högt upp den här listan krävs väldigt 

mycket resande runtom i Sverige. Flest lopp under 2021 körde just Ulf Ohlsson med 2205 

stycken. Tvåa samt trea gällande antal körda lopp kom Mats E Djuse (1707) och Rikard N 

Skoglund (1662). Både Mats och Rikard har klättrat tre placeringar under året. Tre kuskar 

klarade 100-segrarsnivån för första gången. Dels Jörgen Westholm och Daniel Wäjersten 

som jag ovan nämnt haft rekordår men också Claes Sjöström som under året kört mer för 

Timo Nurmos än tidigare.  
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Två kuskar lämnade listan, Emilia Leo som trots högre segerprocent (15,3 mot 13,3) vann 

färre lopp under året och kom på 18:e plats med 79 vinster samt Peter Untersteiner som tog 

en timeout från sulkyn vilket gjorde att vi hittar Peter först på plats 33. 

 TOPPTRÄNARNA PÅ V75  

Vilka tränare lyckades då bäst på V75? Fem tränare skramlade ihop fler än 20 V75-vinster 

och det är samma fem tränare som körde in över 20 miljoner åt stallet. Daniel Redén, Björn 

Goop, Timo Nurmos och Robert Bergh fick alla ihop 24 V75-vinster vilket är färre än 

under 2020. Jörgen Westholm gick i motsatt riktning och slog däremot rekord även här med 

20 vinster vilket är fem fler än föregående år. Precis som för inkörda pengar blev det sämsta 

resultatet sedan 2013 för Peter Untersteiner.  

 
Då lämnar vi tränarna för nu och lägger ett par sidor på kuskstatistik från 2021. 

 KUSKCHAMPIONS 2021  

Ulf Ohlsson vinner fortfarande överlägsen flest lopp men på banorna har konkurrensen ökat 

för varje år som gått. 2018 vann han nio championat, 2019 blev det sex stycken, 2020 fick han 

nöja sig med fem stycken och 2021 blev det bara tre stycken. Lika många championat 

plockade Johan Untersteiner, Stefan Persson, Mats E Djuse och Daniel Wäjersten hem. 

Bland dessa sticker Wäjerstens championat ut då han tidigare inte tagit något. Nu segrade han 

på Bergsåker, Dannero och Solänget. Två kuskar tog deras första championat någonsin - Paw 

Mahony (Arvika) och Oskar Kylin Blom (Gävle). Mika Forss har så klart massor av 

championat i Finland med plockade nu hem sitt första (Lindesberg) i Sverige. Mest 

anmärkningsvärt är ändå att Jorma Kontio, som 2020 vann flest lopp på fyra banor - inte 

vann ett enda championat under 2021. (Alla Kuskchampions finns längst ner i Nyårsbrevet) 
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 SKRÄLLKUSKARNA 2022  

Dags för årliga sammanställningen över vilka kuskar som är bäst på att skrälla. I 

Speedanalysen märks de här upp med Joker eller Knekt – där Knekt visar att aktuella hästen 

har minst gult i alla tre speedkolumnerna. Knekt är den starkare indikationen på hästens 

vinstchans och förra året hade vinnare på alla Knekt-hästar gett +14 % på vinnarspelet.  

Sett till antal skrällar vann Magnus A Djuse med hela 10 stycken skrällar och de har duggat 

tätt mot slutet av året med hela fyra skrällar under december. Det är fler än vad alla andra 

kuskar, förutom Jepson och Adrian, fick ihop på hela året! 

Procentuellt sett är Jörgen Sjunnesson i topp som vanligt. Jörgen avgjorde det här redan i 

januari när Jägersro körde årets första V75:a med två skrällar på Ola Karlsson-tränade hästar. 

Inför 2022 är det dock tveksamt ifall Jörgen kan nå samma nivå då Karlsson sedan november 

använder andra kuskar på hans hästar. Nya som skrällkuskar inför 2022 är Conrad Lugauer 

och Adrian Kolgjini efter bra skräll-år med fem respektive fyra skrällar. Dessutom har jag 

lagt in Johnny Takter igen då han gjort comeback i sulkyn. De som tappat epitetet Skrällkusk 

under året är Oskar Kylin Blom, Kevin Oscarsson och Flemming Jensen. Men då de alla 

ligger strax under gränsen på 3,0 så ska de fortsatt passas noga när de har roliga skrällbud. 

 

Jag påminner i vanlig ordning om att de tre toppkuskar med lägst skrällprocent är Örjan 

Kihlström, Ulf Ohlsson och Jorma Kontio.  

 SPIKKUSK-RANKEN 2022  

Över till Spikkusk-ranken som tittar på hur ofta kuskarna vinner med favoriter. I år 

presenterar jag den också via två bilder. I rutorna på bilderna visar siffrorna, från vänster till 

höger, följande för de senaste 19 årens V75-tävlande: 

Seger % Segerprocent med V75-favoriter sedan 2003 

Favoriter Antal vinster och antal uppsittningar som favorit 

Resultat 2021 Visar antal vinster och uppsittningar som favorit under 2021 
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Thomas Uhrberg hade en bra decembermånad med tre favorituppsittningar som alla tre 

slutade med vinst (Ikaros Sisu x2 och Nova Mahiron). I nästa månadsbrev ska vi titta på 

DISC-kuskarna och nu har Uhrberg tillräckligt många favorituppsittningar senaste åren att jag 

ska se till att få in Thomas i den statistiken också. Nedan en fortsättning på kuskranken: 

 

 SPEEDKOLUMNERNA & PARENTESHÄSTAR  

Ni som läser alla månadsbreven minns kanske att jag för ungefär ett år sedan gick ut med att 

jag ändrat mitt upplägg kring när jag samlar in Speedtiderna. Kort sagt så går jag igenom alla 

V75-lopp efter att de körts och spar de noteringarna tills att hästarna som gjort bra insatser 

kommer ut på nytt. Syftet var från början att analyserna skulle bli färdiga tidigare men jag 

märkte snabbt att en annan fördel är att jag får fler hästar klockade på kortare tid – då jag 

annars måste klocka om loppen om och om igen varje gång en häst från loppet kommer ut på 

nytt – och därmed ger förändringen ett större underlag. Det verkar ha gett effekt för 
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Speedkolumnerna då det blev nettoplus för alla de fyra huvudkategorierna! Det ska bli 

väldigt spännande att se vad skrällindexet blev för kategorierna i kommande månadsbrev.  

 

 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 på sidorna som följer kommer alla kuskchampions de senaste åren!       

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

 

 KUSKCHAMPIONS 2012 - 2021  
(för 2006-2011 se Travkonsulten 2017) 

Arvika   Axevalla   Bergsåker 
2012 Olle Goop (1) Åke Svanstedt (8) Robert Bergh (4) 

2013 Björn Goop (4) Åke Svanstedt (9) Robert Bergh (5) 

2014 Marcus Hultman (1) Björn Goop (4) Robert Bergh (6) 

2015 Magnus Jakobsson (1) Björn Goop (5) Ulf Ohlsson (7) 

2016 Kristian Lindberg (1) Carl Johan Jepson (1) Ulf Ohlsson (8) 

2017 Kristian Lindberg (2) Carl Johan Jepson (2) Ulf Ohlsson (9) 

2018 Niclas Benzon (1) Carl Johan Jepson (3) Ulf Ohlsson (10) 

2019 Niclas Benzon (2) Carl Johan Jepson (4) Ulf Ohlsson (11) 

2020 Björn Goop (5) Carl Johan Jepson (5) Ulf Ohlsson (12) 

2021 Paw Mahony (1) André Eklundh (1) Daniel Wäjersten (1) 
Flest Championat    Mikael J Andersson – 11 Olle Goop – 17 Åke Svanstedt – 15 

http://www.speedanalysen.se/
mailto:travkonsulten@yahoo.se
mailto:micke@sandlin.se
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Boden   Bollnäs   Dannero 
2012 Krister Söderholm (1) Tomas Pettersson (2) Ulf Ohlsson (7) 

2013 Ulf Ohlsson (2) Ulf Ohlsson (7) Ulf Ohlsson (8) 

2014 Jens Eriksson (1) Ulf Ohlsson (8) Robert Bergh (4) 

2015 Hanna Olofsson (1) Ulf Ohlsson (9) Robert Bergh (5) 

2016 Sandra Eriksson (1) Ulf Ohlsson (10) Ulf Ohlsson (9) 

2017 Ulf Ohlsson (3) Ulf Ohlsson (11) Ulf Ohlsson (10) 

2018 Ove A Lindqvist (7) Ulf Ohlsson (12) Ulf Ohlsson (11) 

2019 Ove A Lindqvist (8) Ulf Ohlsson (13) Ulf Ohlsson (12) 

2020 Ulf Ohlsson (4) Ulf Ohlsson (14) Jimmy H Andersson (1) 

2021 Sandra Eriksson (2) Ulf Ohlsson (15) Daniel Wäjersten (1) 
Flest Championat   Stig Lindmark - 18 Ulf Ohlsson - 15 Ulf Ohlsson – 12 

 

Eskilstuna  Färjestad  Gävle 
2012 Per Lennartsson (2) Björn Goop (10) Ulf Ohlsson (3) 

2013 Per Lennartsson (3) Björn Goop (11) Jorma Kontio (2) 

2014 Per Lennartsson (4) Björn Goop (12) Ulf Ohlsson (4) 

2015 Jorma Kontio (4) Björn Goop (13) Ulf Ohlsson (5) 

2016 Ulf Ohlsson (1) Björn Goop (14) Ulf Ohlsson (6) 

2017 Jorma Kontio (5) Björn Goop (15) Ulf Ohlsson (7) 

2018 Ulf Ohlsson (2) Björn Goop (16) Ulf Ohlsson (8) 

2019 Jorma Kontio (6) Björn Goop (17) Ulf Ohlsson (9) 

2020 Jorma Kontio (7) Björn Goop (18) Jorma Kontio (3) 

2021 Ulf Ohlsson (3) Björn Goop (19) Oskar Kylin Blom (1) 
Flest Ch: Håkan Eriksson, Örjan Kihlström - 10 Björn Goop- 19  Jim Frick – 26 
 

Hagmyren  Halmstad  Hoting 
2012 Ulf Ohlsson (9) Peter Untersteiner (6) Ove A Lindqvist (3) 

2013 Ulf Ohlsson (10) Peter Untersteiner (7) John Östman (1) 

2014 Ulf Ohlsson (11) Peter Untersteiner (8) Bo Eklöf (3) 

2015 Ulf Ohlsson (12) Johan Untersteiner (1) R N Skoglund (1) 

2016 Ulf Ohlsson (13) Johan Untersteiner (2) Jan Norberg (6) 

2017 Ulf Ohlsson (14) Johan Untersteiner (3) S H Osterling (1) 

2018 Ulf Ohlsson (15) Peter Untersteiner (9) Ove A Lindqvist (4) 

2019 Ulf Ohlsson (16) Peter Untersteiner (10) R N Skoglund (2) 

2020 Mats E Djuse (1) Peter Untersteiner (11) ----- 

2021 Mats E Djuse (2) Johan Untersteiner (4) Micael Melander (1) 
Flest Championat  Ulf Ohlsson - 15 Peter Untersteiner – 11                 Jan-Ivan Eriksson – 7  

Jägersro    Kalmar   Karlshamn 
2012 Johnny Takter (9) Fredrik Persson (2) Oscar Nilsson (2) 

2013 Johnny Takter (10) Kim Eriksson (1) Fredrik Persson (1) 

2014 Johnny Takter (11) Peter Untersteiner (1) Peter Ingves (1) 

2015 Johnny Takter (12) Johan Untersteiner (1) Kim Eriksson (1) 

2016 Christoffer Eriksson (1) Johan Untersteiner (2) Kim Eriksson (2) 

2017 Christoffer Eriksson (2) Christoffer Eriksson (1) Stefan Söderkvist (1) 

2018 Peter Untersteiner (1) Christoffer Eriksson (2) Fredrik Persson (2) 

2019 Joakim Lövgren (1) Kim Eriksson (1)                      Christoffer Eriksson (1) 

2020 Peter Untersteiner (2) Stefan Persson (1) ----- 

2021 Joakim Lövgren (2) Stefan Persson (2) ----- 
Flest Ch: Erik Adielsson, Johnny Takter – 12 Tommy Zackrisson – 20 Många har 2 stycken  

Lindesberg  Lycksele   Mantorp 
2012 Carl-Erik Lindblom (12) Jan Norberg (10) C-E Lindblom (6) 

2013 Jorma Kontio (2) Krister Söderholm (4) Kim Eriksson (1) 

2014 Magnus Jakobsson (1) Ove A Lindqvist (1) Björn Goop (3) 

2015 Jorma Kontio (3) John Östman (1) Björn Goop (4) 

2016 Mattias Djuse (1) Hanna Olofsson (1) Claes Svensson (7) 

2017 Jorma Kontio (4) Jan Norberg (11) Kim Eriksson (2) 

2018 Jorma Kontio (5) John Östman (2) Carl Johan Jepson (1) 

2019 Kim Eriksson (1) Ove A Lindqvist (2) Carl Johan Jepson (2) 

2020 Jorma Kontio (6) Ove A Lindqvist (3) Ulf Ohlsson (1) 

2021 Mika Forss (1) Hanna Olofsson (2) Carl Johan Jepson (3) 
Flest Championat Carl-Erik Lindblom – 12 Jan Norberg - 11 Sture Lindström – 9 
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Oviken   Romme    Rättvik 
2012 Peter Eriksson (2) Jorma Kontio (2) Leif Witasp (19) 

2013 Rikard N Skoglund (1) Jorma Kontio (3) Leif Witasp (20) 

2014 Rikard N Skoglund (2) Ulf Ohlsson (2) Ulf Ohlsson (1) 

2015 Jan-Olof Johansson (3) Ulf Ohlsson (3) Ulf Ohlsson (2) 

2016 Micael Melander (1) Ulf Ohlsson (4) Magnus Jakobsson (1) 

2017 Peter Eriksson (3) Niclas Westerholm (1) Ulf Ohlsson (3) 

2018 Rikard N Skoglund (3) Ulf Ohlsson (5) Jorma Kontio (1) 

2019 Per Linderoth (1) Jorma Kontio (4) Ulf Ohlsson (4) 

2020 Mats E Djuse (1) Rikard N Skoglund (1) Ulf Ohlsson (5) 

2021 Peter Eriksson (4) Ulf Ohlsson (6) Jörgen Westholm (1) 
Flest Championat   Jan-Ivan Eriksson – 8 Jim Frick - 19  Leif Witasp – 20 

Skellefteå  Solvalla   Solänget 
2012 Jan Norberg (4) Jorma Kontio (1) Ulf Ohlsson (7) 

2013 Ulf Ohlsson (2) Jorma Kontio (2) Ulf Ohlsson (8) 

2014 Sandra Eriksson (1) Örjan Kihlström (2) Henrik Svensson (1) 

2015 Sandra Eriksson (2) Örjan Kihlström (3) Jan Norberg (8) 

2016 Ove A Lindqvist (10) Örjan Kihlström (4) Ulf Ohlsson (9) 

2017 Ove A Lindqvist (11) Örjan Kihlström (5) Susanne H Osterling(1) 

2018 Hanna Olofsson (1) Jorma Kontio (3) Rikard N Skoglund(1) 

2019 Jorma Särkiniva (1) Örjan Kihlström (6) Mats E Djuse (1) 

2020 Magnus A Djuse (1) Örjan Kihlström (7) Mats E Djuse (2) 

2021 Sandra Eriksson (3) Örjan Kihlström (8) Daniel Wäjersten (1) 
Flest Championat   Stig Lindmark - 35 Stig H Johansson – 29  Ulf Ohlsson – 9 

Tingsryd   Umåker   Vaggeryd 
2012 Kenneth Haugstad (1) Ulf Ohlsson (2) Kenneth Haugstad (1) 

2013 Kenneth Haugstad (2) Ulf Ohlsson (3) Peter Untersteiner(10) 

2014 Johan Untersteiner (1) Ulf Ohlsson (4) Peter Untersteiner(11) 

2015 ----- Jan Norberg (5) Peter Untersteiner(12) 

2016 Thomas Uhrberg (1) Ulf Ohlsson (5) Peter Untersteiner(13) 

2017 Kevin Oscarsson (1) Jan Norberg (6) Kim Eriksson (1) 

2018 Kevin Oscarsson (2) Ulf Ohlsson (6) Carl Johan Jepson (1) 

2019 Peter Untersteiner (1) Magnus A Djuse (1) Peter Untersteiner (1) 

2020 Jim Oscarsson (1) Magnus A Djuse (2) André Eklundh (1) 

2021 Johan Untersteiner (2) Mats E Djuse (1) Stefan Persson (1) 
Flest Championat    Per Nordström - 3 Berth Johansson – 14 Peter Untersteiner – 13 

Visby   Åby   Åmål 
2012 Jorma Kontio (1) Åke Svanstedt (6) Björn Goop (11) 

2013 Claes Sjöström (2) Johnny Takter (1) Björn Goop (12) 

2014 Thomas Jonsson (1) Peter Untersteiner (1) Björn Goop (13) 

2015 Thomas Jonsson (2) Björn Goop (5) Björn Goop (14) 

2016 Claes Sjöström (3) Peter Untersteiner (2) Magnus Jakobsson (2) 

2017 Claes Sjöström (4) Peter Untersteiner (3) Carl Johan Jepson (1) 

2018 Claes Sjöström (5) Peter Untersteiner (4) Carl Johan Jepson (2) 

2019 Claes Sjöström (6) Peter Untersteiner (5) Magnus Jakobsson (3) 

2020 Claes Sjöström (7) Peter Untersteiner (6) Carl Johan Jepson (3) 

2021 Claes Sjöström (8) Johan Untersteiner (1) Stefan Persson (1) 
Flest Championat    Otto Nilsson - 10 Olle Goop - 26 Björn Goop – 14 

Årjäng   Örebro   Östersund 
2012 Björn Goop (11) Jorma Kontio (4) Ulf Ohlsson (6) 

2013 Björn Goop (12) Magnus Jakobsson (1) Ulf Ohlsson (7) 

2014 Björn Goop (13) Jorma Kontio (5) Ulf Ohlsson (8) 

2015 Magnus Jakobsson (3) Björn Goop (1) Ulf Ohlsson (9) 

2016 Carl Johan Jepson (1) Magnus Jakobsson (2) Ulf Ohlsson (10) 

2017 Kristian Lindberg (1) Jorma Kontio (6) Ulf Ohlsson (11) 

2018 Carl Johan Jepson (2) Jorma Kontio (7) Ulf Ohlsson (12) 

2019 Magnus Jakobsson (4) Jorma Kontio (8) Mats E Djuse (1) 

2020 Björn Goop (14) Jorma Kontio (9) Magnus A Djuse (1) 

2021 Carl Johan Jepson (3) Rikard N Skoglund (1) Mats E Djuse (2) 
Flest Championat   Björn Goop  - 14 Carl-Erik Lindblom – 18 Einar Magnusson – 15 

 


