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Hej, 

 

Nu är sommaren här och storloppen kommer rada upp sig på löpande band – både för yttersta 

eliten samt för unghästarna. Idag har vi Midsommaromgång i Kalmar med extra 

Jackpotpengar i 7-rättspotten efter att förra veckans omgång i Boden blev för lätt. 

I månadsbrevet stänger vi nu uppdateringen av 2021 års lopp genom att uppdatera delen om 

Insats% som finns på sidorna 129-131 i senaste boken samt utdelningen/spelvärdet på de 

olika banorna som hittas på sidorna 137-141. 

 DE 3 SAKER SOM AVGÖR V75-UTDELNINGEN  

När vi har Jackpot på V75 blir så klart utdelningen högre än om det inte varit en 

Jackpotomgång. Men om vi bortser från de extra pengarna som ligger i sjurättspotten – vad 

är det som avgör utdelningen på V75? De tre faktorerna är de här: 

1. Vinner eller förlorar omgångens två största favoriter? 

2. Hur många favoriter vinner? 

3. Hur många skrällar vinner? (och hur stora är skrällarna) 

Den här statistiken är väldigt stabil år efter år. Det blir inga stora skillnader men repetition är 

som sagt kunskapens moder och vi går igenom de tre nedan. Statistiken löper från 2014, året 

när ATG gick över till Insats%, till Bodens omgång i lördags. Låt oss börja med att titta på 

hur stor vinstchans en favorit har baserat på Insats%. Nedan ser vi hur ofta favoriterna vinner 

på V75 fördelat på åtta olika intervall. 80 % = favoriter streckade på 80-89 %, 70 % = 70-79 

% osv. Raden Snittprocent visar hur hårt streckad genomsnittsfavoriten i intervallet var och 

längst ner ser vi diff mellan snittprocent och andelen vinnare. 

80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 

Snittprocent    85    74     64     54     44     34     25    18 

Vinnare     57    92   170   245   317   427   343    25 

Hästar      68  141   272   530   799 1286 1358  157 

Procent       84    65     63     46     40     33     25    16 

Diff     - 1    - 9     - 1     - 8     - 4     - 1   +/-0    - 2 
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Jag gulmarkerade de två intervall ovan där det är störst diff mellan hur ofta favoriterna vinner 

och genomsnittsprocenten. 50-59 % och 70-79 %. Det gäller hela perioden sedan 2014. Hur 

ser det ut om vi tittar för varje enskilt år. Nedan kommer en tabell där färgerna visar: Grönt = 

Plussiffror, Gult =  Minussiffror ner till -5, Rött = -6 eller högre minus. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

80+ %   - 33  +  3   +16  +20  +  4  - 14  +12  - 10  

70+ %   - 31  +16   -   9  - 31  - 21  -   4  - 24  +14 

60+ %   +10  -   7   -   1  - 11  +  1  - 14  -   4  -   5 

50+ %    -   4  -   8   -   4  -   8  -   8  -   6  -   8  - 22 

40+ %    -   2  - 13   -   1  +/-0  -   4  -   8  -   3  -   6 

30+ %    -   6  +  2   -   4  +  1  +  4  -   4  +  2  -   2 

20+ %    +  1  +  3   -   4  -   3  +  3  +  2  +  1  +  1 

10+ %    +27  +11   -   5  -   1  - 13  -   8  +/-0  +  2 

 

Det jag vill visa med färgerna är i de undre intervallerna (svaga favoriter upp till 39 %) har 

favoriterna ungefär så bra vinstchans som de är streckade på – men det går självklart att hitta 

många favoriter med mycket högre chans på individuell nivå (mycket grönt). Detsamma 

gäller för favoriterna i det högsta intervallet där 80 %-hästarna finns. Insats% speglar 

vinstchansen över tiden (- 1 % över de åtta åren). I mittenintervallet däremot (40 – 79 %) är 

grundregeln att favoriten har lägre vinstchans än aktuella procenten (mycket rött). Och 

störst minus är det i 70 %´s intervallet. (Dock inte under 2021 där 15 av 17 hästar streckade 

mellan 70-79 % vann). För 2021 stack 50 %-are ut. Bara 19 av 59 (32 %) vann och jag blev 

nyfiken på hur många av de som vann respektive förlorade som var omgångens största favorit. 

Eller sagt på annat sätt – kan spelarkåren, mycket via experterna, blåsa upp favoriter som 

borde ligga i lägre intervall till att få mer än hälften av strecken i ett lopp för att alla i 

fackpressen går på samma lösning? Vi kan väl kalla det här för Luftballongsfavoriter med 

liknelsen att de lyfter mot skyn i takt med att spelarkåren öser på med bränsle. Låt oss se hur 

bra den tesen stämmer för de hela perioden sedan 2014. 

 LUFTBALLONGSFAVORITER  

Nedan kommer två tabeller där Luftballongsfavoriterna är den övre. 

50 %-are som ÄR omgångens STÖRSTA FAVORIT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. 

Vinnare    14     6   10   12   12   16   10     8   88 

Hästar    27   18   26   29   24   33   41   28 226 

Procent    52   33   38   41   50   48   24   32   39 

50 %-are som INTE ÄR omgångens största favorit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. 

Vinnare    20   21   21   14   20   19   20   11 146 

Hästar    41   41   36   28   44   38   35   31 293 

Procent    49   51   58   50   45   50   57   35   50 

Skillnaden är tydlig. Tesen verkar klockren! När en 50 %-are är omgångens största favorit 

vinner de inte ens 40 % av loppen. 50 %-are som istället inte är omgångens största favorit 

vinner 50 % av loppen. Tänk då på att Luftballongsfavoriter med garanti är mer streckade än 

de vi jämför med då det i alla omgångar där det finns två 50 %-are, där en är omgångens 

största favorit, kommer alltid luftballongsfavoriten vara den mest streckade. Så vi kan säga att 

statistiken säger att i en omgång där omgångens mest streckade häst har en Insats% på 58 är 
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det (statistiskt över tiden) större chans att hästen som är streckade på 51 % i samma omgång 

vinner. Nu är ju varje omgång och lopp unikt men statistiskt är det så om vi tittar åtta år bakåt. 

 UTDELNINGSSTATISTIK PROCENTINTERVALL  

Nedan tabellen som visar hur hög utdelning det blir baserat på hur vilka intervall favoriter 

vinner ifrån. Den sorterar på vinster över 10.000:-, över 100.000:- och över 1 miljon. 

80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 

Över 10.000:-   51   55   63   60   69   70   71   87 

Över 100.000:-   30   21   29   24   31   37   42   11 

Över 1 miljon   11     8     6     8   10   14   16     3 

Som det går att se är det framför allt i första raden - för vinster över 10.000:- - som vi har en 

fallande skala. Varannan gång en 80 %-are vinner blir utdelningen under eller över 10.000:- 

ner till att vinst för 10-19 %´s favorit gett nästan 90 % chans till över 10.000:-. Det här är inte 

lika tydligt i de andra två utdelningsintervallen och det beror på att det har större effekt hur 

många skrällar som vinner än ifall en storfavorit vinner eller inte. Eller sagt på annat sätt – det 

måste till skrällar för riktigt hög utdelning. 

 UTDELNING BASERAT PÅ ANTAL SKRÄLLAR  

Vi fyller på med nästa tabell ser visar vilken skillnad antal skrällar gör för utdelningen.  

  0 Skr. 1 Skr. 2 Skr. 3 Skr. 4 Skr. 5 Skr. 6 Skr. 7 Skr. 

Antal         96    221    184   121     30       7        0          0 

% Skrällomg.         15      34      28     18       5       1        0          0 

Medelutdelning           5      81    782 3745 8649 7274     ----       ---- 

% ö. 10.000:-         11      62      92   100   100   100     ----       ---- 

% ö. 100.000:-           0      14      56     87     97   100     ----       ---- 

% ö. Miljon           0        2      14     42     80     71     ----       ---- 

Vi ser att det oftast krävs två skrällar för att det ska bli spelvärde i omgången (Skräll = 

Vinnare 0-8 %). Det blir ännu tydligare genom att titta på antal omgångar istället för procent. 

  0 Skr. 1 Skr. 2 Skr. 3 Skr. 4 Skr. 5 Skr. 6 Skr. 7 Skr. 

Under 10.000:-         85     83     15       0      0      0        0         0 

Över 10.000:-         11   138   168   121    30      7        0         0 

11-25.000:-        7     51     25       2      0      0      ---        --- 

25-100.000:-        4     55     41     14      1      0      ---        --- 

100-250.000:-      ---     16     37     18      2      0      ---        --- 

250-999.999:-      ---     11     39     36      3      2      ---        --- 

Över 1 Miljon      ---       5     26     51    24      5      ---        --- 

➢ 85 av 96 omgångar utan skrällar har sjuan gett under 10.000:-. 

➢ En skräll räcker oftast till utdelning över 10.000:- men sällan över 100.000:-. 

➢ Två skrällar är ingen garanti för 10.000:- men bra chans att sjuan ger över 100.000:-. 

➢ Tre skrällar garanterar utdelning över 10.000:- och ger oftast över en kvarts miljon. 

➢ Fyra skrällar ger väldigt bra chans till miljonutdelning. 

➢ I de här siffrorna är ingen hänsyn tagen till Jackpot eller Multijackpots. 

 ANTAL VINNANDE FAVORITER  

Antal skrällar i en omgång är den av de tre faktorerna som har störst påverkan på 

utdelningen. När det gäller favoriter avgörs utdelningen mer av hur många favoriter som 

vinner i omgången samt ifall de två största favoriterna vinner eller förlorar än favoriternas 

procent som vi gick igenom i första delen. Procenten i sig är absolut inte oviktig men jag har 
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väldigt svårt för TV-experter som säger saker som ”Nu har hästen stigit över 50 % och jag 

tycker att det är några procent för mycket för att spika”.  

De andra sex loppens vinnare avgör utdelningen i så hög nivå att några procent upp eller ner 

har i det närmaste noll betydelse för vad 7 rätt kommer ge. Nedan en tabell liknande den från 

förra sidan för skrällarna men där vi nu ser vad utdelningen blev baserat på antal vinnande 

favoriter i omgången. 

 0 Fav. 1 Fav. 2 Fav. 3 Fav. 4 Fav. 5 Fav. 6 Fav. 7 Fav. 

Antal         18     95   179   158     95     32      3      0 

% Antal           3     16     31     27     16       6      1      0 

Medelutd. kkr  4177 3721 1713   250   113       6      1    ---- 

Omg. ö 10.000    100     97     86     67     43     18      0    ---- 

Omg. ö 100.000     90     84     53     24     11       0      0    ---- 

Omg. ö 1 miljon     57     43     19       6       3       0      0    ---- 

➢ 0 Favoriter har med 100 % säkerhet gett 10.000:- och över 90 % chans på 100.000:-. 

➢ 1 Favorit ger med 97 % säkerhet över 10.000:- och 43 % chans på miljonutdelning. 

➢ 2 Favoriter ger över 50 %´s chans på 100.000:- men under 20 % chans på miljonutd.. 

➢ 3 Favoriter ger bra chans på utdelning över 10.000:- men 3 ggr av 4 under 100.000:-. 

➢ Först vid 4 favoriter är det större risk för utdelning under 10.000:- än över. 

➢ 5 Favoriter eller fler ger ingen chans på utdelning över 100.000:-.  

 KAN MAN SPIKA DE TVÅ MEST STRECKADE?  

När vi tittar på en omgång gör vi nog alla en form av bedömning av spelvärdet i omgången. 

Hur många skrällar det blir eller hur många favoriter som vinner i en enskild omgång, går inte 

att styra, men däremot kan vi direkt påverka en kupongs potential genom våra spikar. Vi kan 

alltså genom vårt sätt att välja spikar lägga ett spelvärde på vår kupong. Varje kupong har sin 

egen potential för hög utdelning även om det ligger mycket i slumpskålen för hur hög 

utdelningen kommer att bli när väl loppen är körda. 

En av mina viktigaste regler är att undvika att spika både två av de största favoriterna i en 

omgång. Nedan ser vi vilken skillnad det blir när en av de två förlorar och att det i stort sett 

alltid blir bra utdelning när omgångens största favorit förlorar.  

    Medelutd. ö10 ö100 ö1000 

Den största favoriten vinner     563.000:- 60    26      7 

De två största favoriterna vinner      74.000:- 37      8      2 

Den största favoriten förlorar 2.496.000:- 89    63    30 

De två största favoriterna förlorar 3.902.000:- 96    80    42 

 ENSAMMA TIPSETTOR 2022  

Årets tema är Ensamma tipsettor och sedan senaste månadsbrevet har jag haft fem tipsettor 

ensamma tipsettor. Ingen har vunnit och närmast var Mafioso Lynx på Östersund. Övriga har 

varit M.T Ravishing och Kraesj på Bjerke samt Run N´Cola och Rossi Garline på Gävle.  

Travkonsulten har ändå fortfarande bäst vinnarspelsnetto bland de ensamma tipsettorna före 

Berglund och på tredjeplats ligger nu Ronden som först under Elitloppslördagen var ensam 

om Oscar L.A. och sedan på Mantorp var ensam om Farfars Dream. Det här var Rondens 

enda ensamma tipsettor under perioden och de avancerar därmed till 3:e platsen via 100 % 

senaste tiden. Spelarservice har som vanligt haft flest lotter och har under perioden haft nio 

ensamma tipsettor varav tre vann. De är nu uppe på 4:e plats och även 5:an Aftonbladet har 

nettoplus. De fyra diagrammen som kommer följa oss under året kommer på nästa sida. 
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 BANORNAS SPELVÄRDE  

I lördags var det Boden som körde V75:an och även om få säger det inför omgången är det en 

omgång där det är väldigt stor risk för låg utdelning. Idag kör Kalmar veckans omgång och 

där är det istället vanligt att det blir hög utdelning. Som vi gått igenom i månadsbrevet är det 

tre saker som avgör utdelningen. Antal skrällar, antal vinnande favoriter och vinner eller 

förlorar omgångens två största favoriter. Men hur stor chans det är att det blir skrällar, att 

många favoriter vinner och hur svårt det är att fälla de två största beror på andra faktorer. 

På bilden nedan har vi spelvärde för alla svenska och utländska banor samt Kalmars utdelning 

i midsommaromgången sedan 2006. Vi ser i Spelvärdestabellerna att långt upplopp är extra 

viktigt. Axevalla är banan med längst upplopp i Sverige. Momarken är banan med längst 

upplopp i Norge. Banor i mellansverige ger extra bra utdelning då vi får en blandning av 

ekipage från hela landet. Norrlandsbanor kommer mestadels i botten. 
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 TIPSLIGAN 2022  

Efter dagens omgång på Kalmarstravet är vi halvvägs igenom 2022 och med fyra favoriter 

som tipsetta och tre icke-favoriter som tipsetta idag får vi se ifall jag fixar att slå favoriterna 

under första halvåret. Två pinnars ledning över Guiden och ytterligare en ner till Dagens Spel 

och Ronden. Semestertider under sommaren brukar vara en bra period att dra ifrån 

tidningsredaktionerna och vi hoppas att det blir så även i år.   

 RABATTKODEN  

I vanlig ordning kommer till sist några rader om rabattkoden speed61 (61 %´s rabatt vid 

abonnemangsköp). Den är numera även utlagd överst på Facebooksidan så den är lätt att 

komma åt för er som blir osäkra på vilken koden är när ni snabbt vill komma åt 

Speedanalysen. Nedan abonnemangspriserna från 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 i sommarvärmen!       

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