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Innehåll: 

Speedanalysen V86 

November = 3-åringar och Krutet torrt… 

December = Barfotaförbud med mera, med mera  
 

Hej, 

 

Söndagen den 30 oktober klockan 03.00 ställde vi tillbaka våra klockor en timme så de visade 

02.00. Sista söndagen i mars korrigerar vi tiden igen genom att dra fram klockan en timme. 

Vintertid och Sommartid. Inom travets värld finns små justeringar över hela året som avgör 

hur vi bör tänka när vi komponerar en V75-kupong. Den näst största tycker jag kommer vid 

samma tidpunkt som vi i Sverige får vintertid – i månadsskiftet mellan oktober och november. 

Den största kommer nästa vecka – i månadsskiftet mellan november och december.  

I vanlig ordning vid den här tiden på året kommer vi lägga det mesta av månadsbrevet på att 

visa vad som blir annorlunda och det här måste du som spelar på V75 ha med dig redan från 

första decemberomgången. Men först tar vi några rader om senaste månadens nyhet. 

 Speedanalysen V86  

När mina barn var små och de spelade kort med deras morfar brukade han, när han vann, säga 

”Roligt spel det här – vad sa ni att det hette?”. Efter två veckor med Speedanalyser för V86 

tycker jag att det uttrycket passar in. Som ett test under en månads tid gör jag Speedanalyser 

för V86 och under de första två veckorna med V86:or har Travkonsulten satt tre ensamma 

tipsettor - att jämföra med att jag är uppe i tio stycken på V75 under snart 11 månader! 

Vecka 1 

 
Vecka 2 

 
Även Spelarservice är med i ”Ensam tipsetta kollen” för att få med en aktör som fokuserar på spelvärde. I 

veckans omgång hade även de Dior Lilly vilket gör att de enda fem ensamma tipsettorna så här långt är: Nymke 

Brigadoon (Aftonbladet), Gendry (Ronden), Lazy Beach, Scarlet One och Nina Ginto (Travkonsulten). 
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Fortsättning nästa onsdag och jag måste betona att sådana här siffror är omöjliga att hålla över 

längre perioder (100 % Träffprocent, +366 % i Vinnarspelsnetto, +74 i I%D och 60 % av 

åtta aktörers vinnande ensamma tipsettor). Men jag kan lova att göra allt för att hålla samma 

löfte som för V75 – leverera landets bästa analyser. Över till höst- och vinterkategorierna.  

 November = 3-åringar & Krutet torrt…  

I november är det framför allt två saker som vi behöver tänka extra mycket på: 

1) 3-åriga hästar som inte tjänat tillräckligt mycket pengar i årgångsloppen under året kommer 

ut i V75. Passa dessa noga! Pure Muscle vann för någon vecka sedan – fler kommer! 

2) Hästar som tävlat flitigt under året och är i slutet av tävlingsperioden har lägre vinstchans! Jag 

kallar hästarna som gjort max 11 starter tidigare under året inför V75-start i november för 

Krutet torrt när höstlöven faller-hästar (13 i december). Leta efter sådana vinnardrag! 

 

Gällande Krutet torrt…-hästarna tycker jag inte att en resultatruta lyckas visa hur viktigt det 

här är. Bilden ovan är från Facebook-sidan efter att vi kört årets näst sista V75:a i november. 
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Som det går att se på diagrammen på vänster sida är det stor fördel för Krutet torrt-hästarna. 

Vi ser också i diagrammet längst ner att gällande tipsettor har hästarna som tävlat mer 

sparsamt vunnit 36 % av loppen, medan de som gjort fler starter inte vunnit än. Så här ser det 

ut varje år så tänk på det här med antal starter under året hela vägen fram till nyår. 

Till sist om siffrorna för Krutet torrt…. Det finns inget i den här kategorin som på något sätt 

gör en bedömning av tränare, kusk, resultat i tidigare starter, startspår eller något annat. Den 

jämför endast antal starter under året och varje vecka - varje år efter år vinner Krutet torrt…. 

 December = Barfota förbud m.m. m.m.  

När vi kommer in i december blir däremot inte antal starter lika viktigt då de trumfas av 

betydelsen av vad barfotaförbudet betyder. Så det är framför allt i morgondagens omgång på 

Solvalla som det gäller ha med sig Krutet torrt-tänket. Efter 1 december är det viktigare att 

lägga fokus på vilka hästar som gått bra med skor runtom tidigare - än antal starter. 

När vi väl är inne i början av december kommer det pratas och skrivas om betydelsen av 

barfotaförbudet - men varken spelare eller experter kommer lyssna i tillräckligt hög grad till 

sina egna råd. Låt oss använda samma tänk som ovan och dela upp hästarna som kommer ut 

på V75 i två grupper – och gör det genom att titta på de fyra senaste årens första V75:a i 

december. Den ena för de hästar som tävlade med skor runtom i senaste starten och den andra 

för hästar som gick med någon form av barfotabalans och nu tvingas gå med skor runtom. 

 

Som det går att se är det en enorm skillnad! Förra året vann t.ex. bara en av 39 hästar som 

kom till start på V75 - och i starten innan gått med nån form av barfotabalans. För tipsettorna 

är det 69 % - 15 %. En bra grundregel är att endast spika hästar som tidigare visat att de går 

bra med skor runtom – och ha det kravet i nutid med undantag för hästar som redan för ett år 

sedan var uppe i högsta klassen (Guld, Stoeliten och Kallblodslopp av högsta klass). 

 Samma Vintereffekt som förra året?  

Varför kommer då spelarna fel när de vet om skoeffekten? Min tolkning är att det är svårt att 

stå emot känslan av en barfota-insats på näthinnan. Det är lättare att motivera sig själv med 

Tränaren väljer ju ändå att starta eller Det är ju ändå minus för de flesta hästar. Där den 

felaktiga slutsatsen är att det finns hästar som gynnas av att de övriga hästarna inte har 
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barfotabalans och de blir bortglömda då deras insatser inte lyser på samma sätt när de tävlat 

mot barfotahästar. Churchill har sagt:”Människor snubblar ibland över sanningen. Men de 

flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting har hänt”. Så ser jag på det här 

skiftet. Sanningen finns här men de flesta är fast i gamla tankar. Förr förra vintern snubblade 

jag och tog då och letade upp sanningen inför vintern efter. 

 

Minus nio vintern 20/21 gjorde att jag gick in i travforskningskammaren inför förra vintern. 

Det gav resultat direkt med plus fyra för 21/22. Nedan ser vi Travkonsulten, Guiden, Ronden, 

Expressen, Aftonbladet och Vi Tippas decemberresultat de tre senaste åren. De gröna 

staplarna visar december 2021. Lila visar senaste tre åren. Den röda stapeln för Travkonsulten 

(2020) var det som låg bakom att jag behövde vrida och vända på hur vi bör tänka i december. 

 

När vi väl kommer in i december ändras utseendet för Speedanalysen genom att det 

tillkommer ytterligare en färgkolumn. Nedan en lathund som visar hur det ser ut: 
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Jag vill inte ta mer utrymme här i månadsbrevet om de övriga decemberkategorierna då just 

insikten om skoeffekten är den viktigaste. Men som det går att se på bilden på förra sidan är 

slumpsiffran för Krutet torrt när höstlöven faller, som alltid har en otrolig effekt under 

november månad bara 10. Tänk då hur viktigt det är med Juläggen (inget rött i någon av fyra 

kolumner) som har 20 eller Sko-BOT:s i december med 23. Vi kör i år också ett namnbyte. 

Kategorin som förra året hette Gula och pissbra i december får nu heta Snabba skohästar och 

det handlar om hästar som gynnas av skor runtom och har gult eller grönt i BOT-raden. Där 

kommer vi hitta massor av skrällar i år igen. 

 TIPSLIGOR 2022  

 

Vi lägger till V86 ovan även om den bara kommer vara aktuell i två veckor till. Sedan får vi 

se hur det blir med V86-analyser på andra sidan nyår. 

I V75-ligan är det nu tre pinnars marginal ner till Guiden och gott om luft ner till Ronden och 

övriga aktörer. Men det lär bli hårt hela vägen in i mål mot Guiden precis som senaste åren. 

Det går inte heller att helt räkna bort Ronden men övriga tre måste är för långt efter för att 

kunna ha något med slutsegern att göra. 

Här i slutet av månadsbreven brukar jag tipsa om rabattkoden men den behövs inte längre så 

därför några rader om att det alltid är mest prisvärt att köpa någon av böckerna för att få 

abonnemang. Abonnemangspriser hänger med både för travböckerna och icke-travsböckerna. 

Snart är det jul så gå gärna in i Webbshopen ifall du vill köpa en bok-klapp att ge bort. 

Webbshopen ligger på samma ställe där analyserna hittas - www.speedanalysen.se.  

 Vecka   39:-    (39:- / vecka) 

 Månad 139:-  (33:- / vecka) 

 Kvartal 391:-  (31:- / vecka) 

 Halvår 693:-  (27:- / vecka) 

Precis som förra månaden kommer några Facebook-bilder som extra material nedan. 

Ha det gott och Lycka till på lördagarna!       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.speedanalysen.se/
mailto:travkonsulten@yahoo.se
mailto:micke@sandlin.se
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Lättare att slå spelarkåren/experterna när det är V75 i Norge 

 
3-åringar mot äldre på V75 under november och december 

 

Första I%D-Termometern 

 


