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Innehåll: 

Magnus A Djuse 

Jörgen Sjunnesson 

Torbjörn Jansson 

Bröderna Djuse 

Trippelgröna & Rek-hästar 
 

Hej, 

 

Många klassiska kuskkategorier har levererat under augusti månad och vi kör därför (nästan) 

hela månadsbrevet utifrån ett kuskperspektiv så blir det tillbaka till annat i nästa månadsbrev. 

 Visst har MAGNUS A DJUSE avgjort redan nu?  

Ibland känner jag mig som en papegoja när jag tjatar om Magnus A Djuses förmåga att skrälla 

på V75. Tio skrällar under 2021 har följts upp av sex skrällar under 2022 och det ska mycket 

till för att någon ska hinna ikapp Magnus innan året är slut. Kan han kanske t.o.m. slå förra 

årets 10 skrällar? Vi kan väl mynta uttrycket Månadens Magnus när han skräller? Augusti 

månads Magnus A Djuse skräll var Babsans Bankir i lördags och juli månads skräll var 

Chablis Ribb. Vilken häst skräller han med i september? Nedan en sammanställning som visar 

vilka kuskar som skrällt mest under 2020-2022 och vi ser Djuses överlägsenhet för dagen.  

Observera också att Jepson är given tvåa i det här sammanhanget då han varit med i toppen 

varje år. Gällande Ulf Ohlsson har han ett väldigt lågt skrällindex över en längre period och 

de kuskar som kör flest lopp får en del toppår men är inte att se som skrällkuskar när vi tittar 

på längre perioder. Djuse skräller med 4,2 % av hans V75-uppsittningar (näst bäst 

procentuellt sett av alla). Ulf Ohlsson bara med 1,7 % och tillhör botten tre bland de 20 

kuskar som kör flest lopp. 

Vakta Magnus A Djuse extra mycket varje gång han har ett intressant skrällbud till start. 

Kanske får vi Månadens Magnus redan under helgens Derbymeeting på Jägersro? 
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 …men SJUNNESSON = oslagbar på procenten  

Även om Magnus A Djuse antalsmässigt skräller oftast av kuskarna på V75 lär ingen slå 

Jörgen Sjunnesson på procenten under lång tid framåt. Sjunnesson fick en ny skräll på Åby 

med Calypso di Poggio till 3 %. Det var Jörgens första skräll för året men han kör numera 

väldigt sällan på V75. För att räknas som skrällkusk på V75 har jag satt kravet minst 150 

körda V75-lopp sedan 2011 och minst 3 % vinnande skrällar (streckade på max 8 %). Jörgens 

Skrällprocent ligger på 5,8 efter senaste skrällen och per år har den tidigare sett ut så här: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  5,4   9,3   1,8   4,2   6,7   7,1   0,0   5,0   4,2  11,1   7,1 

Efter senaste skrällen kan vi slå fast att Sjunnesson klarar skrällgränsen tio av de tolv senaste 

åren! Ett (tragiskt) skäl till att just Sjunnesson är extra spelvärd är skandalen där han sexuellt 

trakasserade unga stalltjejer för ett antal år sedan. En skandal som kommer följa honom 

genom hela karriären. Vi spelare kan inte lägga bort hjärtat helt utan har alltid ett behov av 

att hålla mer eller mindre på en del kuskar andra jämfört med andra – och det påverkar hur vi 

lägger strecken på kupongen med en direkt påverkan på Insats%, Sjunnesson var en bra 

skrällkusk redan innan skandalen men se på senaste fyra årens siffror! Lägg då till att han 

även i år kommer landa på väldigt hög skrällindex efter senaste vinsten. Procentuellt sett är 

Jörgen Sjunnesson år efter år främsta skrällkusken. Sedan 2011 har det blivit 22 skrällar på 

cirka 380 lopp. Nedan till vänster en repetition av de tolv Skrällkuskarna och till höger en 

jämförelse med övriga kuskar som kört minst 1000 lopp sedan 2011. Skillnaden är markant, 

stabil över tiden och kom därför ihåg att det är en myt att Bra kuskar skrällar – det är 

Offensiva kuskar som skrällar.  

 

Leta efter Joker och Knekt i Speedanalysen. Den kusk i loppet med bäst skrällindex som kör 

en häst som har åtminstone outsider-chans är markerad med Joker. Har hästen dessutom 

minst Gult i alla tre Speedkolumnerna (s.k. Ägg-häst) byts Joker ut mot starkare Knekt. 

…med kallblod gäller fortfarande JANSSON  

Ännu en favorit-kuskkategori som levererat i augusti är Jansson på kallblod. Torbjörn kör 

färre lopp numera och jag uppdaterar bara den här kategorin efter nyår. Inga vinnare under 

2020-2021 och senaste skrällen kom 2017. Men när Rättvik körde omgången i början av 

augusti slog den gode Tobbe till igen med Valle Mattis. Streckad på 1 % och till ett 

vinnarodds på 70,28. Fortsätt passa Jansson på kallblod året ut – och sen varje gång tills han 

lägger körspöet på hyllan! På nästa sida kommer resultatrutan fram till och med 2021 och den 

kommer vid sammanfattningen efter årets slut stärkas än mer då Valle Mattis var Janssons 

största skräll sedan jag började följa det här 2012. Tidigare största skrällar har varit Finnskog 

Fokus (56,01) från 2016 följt av Odins Eld (21,40) från 2017 samt Flex (20,36) från 2014. 
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…har Bröderna Djuse växt under sommaren?  

Magnus A Djuse är inte enda brorsan Djuse som varit i huvudrollen under sommaren. Även 

Mats E Djuse har fått en proppen ur-effekt under sommartiden. Sedan jag börjat följa 

statistiken för kuskar med favoriter har det blivit tydligt för mig att det tar en tid innan unga 

kuskar lyckas även med favoriter. Det är en sak att slå ur underläge och lyckas skrälla. Det är 

en helt annan sak att förvalta hela spelarkårens förtroende bakom en favorit. 

Det finns många exempel på kuskar som i ung ålder hade riktigt svaga siffror med favoriter 

men att de med tiden förbättrat sitt resultat. Adrian Kolgjini, Rikard N Skoglund och Oskar J 

Andersson är tre exempel. Unga kuskar som tidigare inte hade den erfarenhet som behövs för 

att lyckas hantera pressen som kommer med att vara favorit på V75. Men i takt med 

erfarenheten kommer framgångarna. I senaste boken (sidan 26) visade jag att unga kuskar är 

de som skräller mest som en följd av att de är offensiva i deras styrningar. När det gäller att 

sitta upp bakom favoriter behöver vi se det här över årsbasis för de unga kuskarna för att det 

ska kunna bli tydligt att det tar några år innan erfarenheten och rutinen finns där. 

Inom travet är man ung kusk längre som en effekt av att den här viktiga rutinen och erfarenhet 

för att kunna hantera yrket fullt ut. Låt oss titta på kuskar födda 1980 eller senare som varit 

favorit minst 30 gånger på V75. Hur har det gått för dem med deras favoriter sedan 2016? 

Siffrorna nedan visar procentuell andel vinster per år. Tänk på att det i en del fall är väldigt få 

starter under ett år så lägg inte för mycket vid en enskild siffra. Se istället trenden för 

kuskarna och att det behövs ett antal år innan de kommer upp i något vi kan kalla spikbara.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 06-22 
Adrian Kolgjini (93)      8    38  100    75    40    45    50    37 

Daniel Wäjersten (90)      0    ---      0    40    75    17    45    36 

Johan Untersteiner (84)    36    33    27    29    30    45    43    33 

Rikard N Skoglund (89)    ---    ---    60    37    25    13    67    33 

Magnus A Djuse (00)    ---    ---    ---    25    45    18    40     31 

Mats E Djuse (98)    ---    ---    ---    67    40    10    30    30 

Oskar J Andersson (92)    25    75    25    33    50    25    50    30 

Kim Eriksson (84)    ---    43    25      0    24    ---    25    23 

Christoffer Eriksson (87)    50    25    13    20    14      0      0    22 

Kevin Oscarsson (95)      0      0    25    40    25    14      0    17 

Adrian är stabil sedan flera år tillbaka och ständigt underskattad som spikkusk. Han hade usla 

siffror fram t.o.m. 2016. När Travkonsulten 2017 trycktes hade han vunnit med 27 % av 

favoriterna. Efter det har han sex toppår i rad med 38 – 100 – 75 – 40 – 45 – 50 och är nu 
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uppe på 37 %. Då ska vi ha i tanke att det endast finns tre kuskar med en segerprocent över 

40 % (Uhrberg, Adielsson och Ulf Eriksson). För dagen är Adrian landets mest underskattade 

spikkusk och det är mycket utifrån att spelarkåren helst inte spikar honom vilket gör att han 

har bättre vinstchans än procenten speglar när han väl är favorit. Senaste exemplet kom under 

Derbykvalsdagen när alla sju tipsettor/favoriter vann. Adrian vann med A Perfect Face och 

bland många överlägsna vinnare var han kanske den mest överlägsna. Men då Francesco Zet 

var streckad på 86 % och Kentucky River på 57 % var istället A Perfect Face omgångens 

minst streckade favorit på 23 %. 

Johan Untersteiner har fått en bra effekt senaste två åren efter tre år nere i källan gällande 

favoriterna. Samma sak för Rikard N Skoglunds 2022 efter usla 2020 – 2021. Men tillbaka till 

bröderna Djuse och just sommaren. När hösten drar igång brukar man i skolsammanhang säga 

Oj, vad du har växt under sommaren till eleverna som en konsekvens av att man inte sett dem 

under sommaren. Nedan kommer Magnus och Mats favoritstatistik så här långt i år. Jag visar 

här vinster/starter och grönmarkerar månader över 40 %:s vinster med favoriter: 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug 
Magnus A Djuse  ----  1/2    0/1    0/1  ----   0/2  3/4  2/5 

Mats E Djuse  0/2  ----    ----    ----  ----   ----  1/3  2/5 

Slår vi ihop brödernas Djuses har de perioden Januari – Juni vunnit med 13 % av favoriterna 

(1 av 8). Under sommarlovets Juli – Augusti har de vunnit med 47 % (8 av 17). 

TRIPPELGRÖNA & REK-HÄSTAR  

Två andra kategorier som haft en bra sommar är Trippelgröna och Bäst rekord på lång distans. 

Jag har skrivit en hel del om det här på Facebook-sidan under sommaren. Gällande de 

Trippelgröna är det ju så att just speedtiderna är hela Travkonsulten/Speedanalysens kärnbult! 

När då hästar klarar av att visa upp bäst aktuella resultat inom alla tre kolumnerna ska det vara 

en väldigt bra vinstchans. Ofta är det superhästar för klassen som blir trippelgröna såsom 

Lannem Silje, Margareta Tooma eller Francesco Zet och de behöver inte vara trippelgröna för 

att vi ska inse att det är en bra vinstchans. Derbykvals-kvällen vann alla fyra och under 

Jubileumspokalskvällen vann alla tre! (bl.a San Moteur).  

Bättre spelvärde hittas dock med hästar som spelarkåren inte upptäckt än. Chebba Mil och 

Express Love var inte ens favoriter! Totalt under juli-augusti har 9 av 10 tipsettor vunnit samt 

hela 11 av 15 hästar totalt sett. 
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Över till Rekord på lång distans. Den här är egentligen alltid intressant med 14 av 62 

vinnande hästar från kategorin – vilket ger höga 23 %! Men det är framför allt för tipsettorna 

den är intressant.  

I lördags hade vi två lopp över lång distans. I båda de loppen vann hästen som hade bäst 

rekord över lång distans. Månlykke A.M. borde alla kunnat hitta men av någon anledning gick 

en stor del av spelarkåren på speediga Stjärnblomster - som aldrig ens startat över lång 

distans. Nu står det skrivet i stjärnorna hur det hade gått om hon fått lucka men jag har 

väldigt, väldigt, väldigt svårt att se att hon skulle kunnat speeda ner Månlykke ens med lucka. 

Han är snabbare än henne! (trippelgrönt som sagt). Månlykke var oväntat billig på strecken i 

lördags! Det andra loppet vanns av Santos de Castella som också var en tänkbar spik och han 

var inte ens favorit! Så spelarkåren missar den här viktiga detaljen av att se hur det gått på 

lång distans tidigare. Här är inte bara rekordet intressant utan så klart även hur det gått med 

segerprocent och vilka hästar som en häst vunnit eller förlorat emot. Men just rekordet är en 

väldigt bra genväg (markeras upp med Rek i notera-kolumnen i Speedanalysen). 

När det gäller tipsettor över lång distans med bäst rekord har det senaste året funnits elva 

sådana – sju har vunnit. Det ger 64 % och det ser ut som det blir 4:e året i rad med 

träffprocent över 60 %! Nedan kommer en resultatruta och vi ser där också att det kommer bli 

femte året i rad med nettoplus.  

 

 

 TIPSLIGAN 2022  

 
Då var har vi kommit igenom 2/3 delar av 2022 och fortfarande luft ner till antal vinnande 

favoriter och alla förutom Guiden i V75-ligan som hänger på. I två veckor till har vi dubbla 

V75:or då Jägersro kör Derbydagen efter lördagens Jackpotomgång. Och veckan som följer är 

det Bjerkes storloppdag på söndagen efter Hagmyrens omgång. Men efter de här två veckorna 

är det tillbaka till en V75:a i veckan fram tills Eskilstunas BC-finaler i mitten av november. 
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 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. Jag har även lagt ut den på framsidan på www.speedanalysen.se. Nedan 

abonnemangspriserna från webbshopen men kom ihåg att det alltid är mest prisvärt att köpa 

en bok (trav eller icke-trav) med vilka det följer med abonnemangstid. 

 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 så njuter vi av sensommaren ett par veckor till!       

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