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Innehåll: 

Johan Lindvall och Oddsakademin 2007 

Speedanalysen efter 1 januari 

Jimmy Tapper 
 

Hej, 

 

En höstkväll 2007 på en konferensanläggning i Stockholm hålls en seminariedag under 

namnet Oddsakademin. Dagens mest intressanta föredragshållare var Stefan Edberg från 

Svenska spel (inte tennisspelaren) som pratade om hur de sätter deras odds. Stefan pratade om 

att de behöver minst 200 punkter för att kunna sätta bra odds på en match. Något jag sedan 

dess alltid har med mig när jag gräver djupt inom i travforskningens värld. 

En annan föredragshållare var mer teoretisk och pratade om gamla Kellys formel uppkallad 

efter John L Kelly Jr så långt tillbaka som 1956. En form av strategi för sportspel som handlar 

om hur mycket av en spelkassa som bör satsas för att inte ha för stor risk att tömma kassan 

helt, men inte heller missa en möjlighet att få bra betalt på ett fint spelobjekt. En strategi som 

från början handlade om att lösa störningsljud på telefonledningar. Jo, det är sant! 

En av föredragshållarna var från travets värld och det var Tore Widén från RADsoft som 

pratade om reducerade system och deras TotoPro som är en mindre konkurrent till 

Jokersystemet. Året efter, genomfördes Oddsakademin igen, och jag var själv huvudföreläsare 

för travdelen då jag pratade om myter inom V75 - som var en viktig del i 2008-boken som 

inom kort skulle skickas till pressarna. Den gången var huvudföreläsare för sportdelen 

Magnus Hedman som berättade om hur spelare i Chelsea, där han var andremålvakt under 

Jose Mourinhos ledning, gick in på toaletter eller in i duschutrymmen i halvtidspauserna för 

att ringa deras bookmakers - så att de kunde satsa på andra matcher som pågick samtidigt! 

Hedmans föredrag är ett av de märkligaste jag någonsin sett - och det fick sin förklaring året 

efter då Hedman åtalades för dopingbrott. Han gick kort därefter ut och pratade om 

drogproblemen han fick efter avslutad tävlingskarriär. Enda föreläsning jag sett som liknar 

den i sin form var med Per Holknekt från ungefär samma tidsperiod och i likhet med Hedman 

har Holknekt efteråt gått ut och pratat om hans drogproblematik kopplat till alkoholen.  

Skönt att de två ovan nämnda verkar må så mycket bättre idag och de två kan ses som levande 

bevis för det som Ernest Hemingway sa en gång för många år sedan: 

”Livet misshandlar oss alla men några blir med tiden starkare där de gått itu” 

Tyvärr gick det inte lika bra för Hemingway som inte blev av med hans demoner. Men låt oss 

nu ta oss tillbaka till den där höstdagen 2007. Där och då i den där konferensanläggningen var 

första gången jag träffade Johan Lindvall. Johan drev liksom jag på den tiden en tipssajt som 

både fokuserade på trav, och i hans fall även sportspel, namnet på sajten var Storavinster.se.  
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Snacket med Johan, och några till riktigt seriösa traventusiaster, i pauserna mellan föredragen, 

var den största behållningen under den här första av totalt bara två genomföra 

Oddsakademier. Vi satte efter den dagen igång ett samarbete som gjorde att Johan sålde mina 

tidiga Travkonsultsböcker via hans storavinster.se och jag vet att många av er som följt mig 

genom alla åren också är eller har varit kunder hos Johan på Storavinster.se.. 

Det finns många travforskare runt om i landet med egen statistik som ofta hör av sig till mig 

med statistik ni samlat på er och bollar frågor med mig. Ni ger mig löpande nya uppslag till 

områden att gräva vidare inom. I det publika utrymmet är vi däremot inte så många 

travforskare. Som jag ser det är vi tre stycken. Jag med mina sex utgivna Travkonsultsböcker. 

Jens Sjödén med hans statistikbiblar och sedan är det Johan som genom åren gjort ett antal e-

böcker där han visar på viktiga statistiska punkter med samma fokus som min undertitel till 

travkonsultsböckerna – vad som är viktigast när du spelar V75. 

När jag tänker tillbaka på den här perioden (oj, vad tiden går) minns jag att det var Johan som 

uppmärksammade mig på det lite mystiska med spår 5 i 2140 auto. Jag plockade upp 2009-

boken, som var boken där jag nämnde det här för första gången. Där står det: 

”Vad är det för speciellt med Sofia? Sägs det i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Vad 

är det som är så speciellt med spår 5? Frågar jag mig när det handlar om travsport. Exakt 

vad det är vet jag inte men något är det definitivt. Skulle en toppkusk i ett storlopp som vann 

spårlottningen välja spår 5? Nej, givetvis inte. Kusken/tränaren väljer nästan alltid spår 1 

eller spår 2. Att välja spår 5 vore löjligt. Ändå kallar Johan Lindvall i Vinnare V64 spåret 

för toppspåret och Jens Sjödén pekar i sina Statistikbiblar på att det är det bästa spåret 

åtminstone om det handlar om medeldistans”. 

Så är det och det stämmer fortfarande. En snabb titt i Baltazhar (min databas som håller koll 

på alla kategorier) ger oss de här siffrorna 12 månader bakåt: 

Hästar som startat från spår 5/2140auto på V75:  221 stycken 

Antal vinnare:      32 stycken (14,5 %) 

Insats 100:- vinnare alla hästar 2140auto/spår 5:  22.100:- 

Vinst 100:- vinnare alla hästar 2140auto/spår 5:  34.900:- 

Nettoplus:      +12.800:- (58 %) 

Alltid när en kategori ger nettoplus är det spelarkåren som underskattar området och det här 

visar oss väl att spelarkåren som kollektiv är oerhört tröglärda! Då jag skrivit om det här i alla 

böcker sedan 2009, då både Jens och Johan ropat ut det här med megafon genom åren och 

ändå hade man gått plus nästan 60 % under senaste året - vilket gett ett nettobelopp på 

12.800:- - och det utan att ta någon som helst hänsyn till vilken hästen är från det spåret! 

Varför har jag nu lagt nästan två sidor på att berätta om anekdoter från förr? Jo, för inte så 

länge sedan fick jag en förfrågan från Gustaf Björck på TR Media (som bland annat ger ut 

Travronden). Gustaf berättade att Johan valt att tacka ja till ett civilt jobb som inte gör det 

möjligt för honom att från 1 januari nästa år driva vidare sajten. Gustaf undrade ifall jag var 

intresserad av att ta över Johans roll på storavinster.se. 

Efter ringt upp och pratat med Johan samt haft många och långa travfilosofi-snack med 

Jimmy Tapper, som de senaste åren varit Johans parhäst på sajten, har jag valt att acceptera 

erbjudandet om att gå in i den här rollen för hela 2023.  

Det här betyder att från och med nästa års första V75-omgång, som körs på Färjestad 7 

januari, kommer Speedanalysen att ingå i Storavinster.ses produkt. Jag och Jimmy håller just 

nu på att titta på exakt hur den analysen kommer se ut så att vi får med oss det bästa från 

Speedanalysen in i verktyget hos Storavinster.se - utan att tappa något viktigt som finns där. 
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Inte ens någon av er som läst alla mina böcker minns troligen (jag hoppas ingen gör det) mitt 

förord till originalboken (2007) där jag citerar Stephen R Coveys livsmotto som säger att livet 

handlar om att: 

”to Live, to Love, to Learn and to leave a Legacy” 

I förordet berättade jag om varför jag skrev första boken vilket var det som ledde vidare till att 

jag började göra analyserna. Det handlade då om att jag tyckte att jag hade koll på tre av de 

fyra L:en – men saknade det fjärde och sista L:et som översätts till lämna vidare ett arv. 

Både när jag pratade med Gustaf och Jimmy sa jag att det var viktigt för mig att prata med 

Johan för att få hans bild av vad han vill lämna vidare för arv när han nu lämnar det han 

grundade redan 2005. När jag frågade Johan om det vid vårt första samtal sa han: Äh, det är 

inte så noga för mig med arvet. Jag är totalt osentimental av mig om sådant här. Men om jag 

var dig skulle som jag se till att du får in dina speedtider i analysen.  

Det är så klart självklart och även något jag nämnde när jag hade första samtalet med Gustaf. 

Så om någon är orolig för att speedtiderna inte kommer följa med in i nya upplägget så vill 

jag lugna er direkt. Det kommer de att göra! Det här är också skälet till att jag under en 

månads tid har testat Speedtiderna på V86. I mitt och Jimmys grundupplägg kommer planen 

vara att jag ansvarar för V75-analyserna och Jimmy ansvarar för V86-analyserna men att jag 

också plockar fram Speedtiderna till V86:orna. 

Mitt motto för Speedanalysen har alltid varit att erbjuda Sveriges bästa och mest prisvärda 

V75-tjänst. När nu Storavinster.se får tillgång till Speedtider till V86 kommer vi så klart se till 

att det är där ni kommer hitta landets bästa V86-analyser.  

Den andra viktiga punkten jag hade med mig in i det här samarbetet var att abonnemangen 

som ni har tecknade hos mig för V75 kommer flyttas över till Storavinster.se. Gänget på TR 

Media tittar på hur vi lättast kommer göra den här flytten som antingen kommer bli 

tidsbestämd som den är hos mig eller att vi löser det genom att klippkort till analyserna som 

ger samma tidsvärde. Då det nu är årets tätaste V75-period, och jag precis som under tidigare 

år lägger allt som går att lägga åt sidan under Winter Burst-perioden, kommer vi se till att vi 

löser överflyttningen efter nyår. Vi låter det även gå över veckan för trettondagshelgen och ser 

till att lösa det här under januari månad. Så under någon veckas tid efter nyår kommer ni som 

är kunder hos Speedanalysen.se att vara kvar här hos mig tills att vi hunnit lägga upp konton 

på Storavinster.se. Mer info kommer komma till er alla som har abonnemang när det är dags – 

men viktigast för mig att kunna vara tydlig med att det inte finns något att oroa sig för. 

Samtidigt innebär flytten att priset på Speedanalysen kommer att bli mer marknadsanpassat 

när jag från 1 januari blir en konsult till TR Media istället för att jag tidigare ägt hela 

produkten. Jag brukar någon gång per år skryta med hur mycket lägre priser det är på 

Speedanalysen i jämförelse med övriga liknande produkter på marknaden. Ni ska veta att ni 

som kunder varit otroligt lojala genom åren och det är i stort sett samma kunder varje vecka. 

Många har också valt att ha väldigt långa abonnemang för att slippa genomföra köp av 

abonnemang för ofta och det här har gjort att det var viktigt för mig att kunna erbjuda er med 

kort tid kvar på ert abonnemang att kunna förlänga en tid framåt till Speedanalysen-priset.  

I min överenskommelse med TR Media har vi kommit överens om att det fram tills 

övergångsdatumet vid nyår kommer vara möjligt att förlänga sitt abonnemang med som 

längst ett kvartal. Alla knappar med längre abonnemangstid är nu borta i webbshopen. Det 

gör också att nya köpare av senaste boken (Travkonsulten 2019) får ett abonnemang på tre 

månader istället för som tidigare fyra månader. Hemsidan kommer att finnas kvar även under 

2023 där jag kommer lägga ut månadsbreven samt även ha Webbshopen öppen för de som vill 

köpa såväl mina travböcker som mina tre utgivna icke-travböcker. 
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 Fem frågor till Johan och Jimmy  

Även om Johan nu lämnar rollen som aktiv travanalytiker sitter han på en enorm kunskapsbas 

då han likt mig gjort V75-analyser till i stort sett alla lördags-V75:or under snart 20 års tid. 

Jag vill också presentera Jimmy för er och valde därför att göra två intervjuer där de två fick 

svara på fem frågor om deras travintresse, hur de tänker när de analyserar omgångarna samt 

även vad de har för intressen utanför travsporten.  

 

 

Om Johan måste jag säga att det skulle ha förvånat mig ifall han valt en annan favorithäst än 

Victory Tilly då han lyckades övertala hans fru att döpa deras förstfödda dotter till just Tilly.  

Se också hur lika svar Jimmy och Johan ger gällande vilka lopptyper de vill se mer av på V75. 

Jag kan inte annat än hålla med om det.  
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 Speedanalysen V86  

Det har varit ett spännande test – och jag tycker vi kan citera Johan ovan där han i rutan längst 

upp till vänster säger att anledningen till att han skapade Storavinster.se en gång i tiden var att 

han såg att många hoppades och trodde när han istället ville veta. 

Att veta historiken eller om man vill kalla det statistiken ger en stor fördel. När vi nu har fem 

V86-omgångar att titta på finns så klart nyfikenheten kring de olika speedkolumnerna. Nu är 

tajmingen långt ifrån perfekt för s1000 och s500-tiderna då starten kom i skiftet in i 

skotvångsperioden. Speedtiderna gör ingen skillnad i vilken balans som använts vilket gör att 

de två kolumnerna inte är lika intressanta fram tills att skotvånget försvinner den 1 mars. De 

flesta av hästarnas toppinsatser är gjorda med någon form av barfotabalans. De är inte alls 

ointressanta då det visar på hästens kapacitet – men vi behöver även få ett kvitto på att hästen 

fungerar med skor runtom. Därför är den fjärde vinterkolumnen intressant och självklart BOT-

kolumnen då den alltid baseras på de senaste tre starterna - samt att gröna BOT-hästar endast 

kan ha gjort den insatsen med skor runtom.  

Nedan kommer en bild med alla vinnarna från de fem omgångarna. Titta på två saker: 

1) Antal BOT-vinnare blev hela 17 stycken! Vilket krossar alla aktörer i fackpressen. 

Svagt av mig så klart som borde gett fler BOT-hästar tipsettan. Nettoplus på alla hästar 

blev +13 % för perioden. 

2) Den här kombinationen av hästens kapacitet och kvittot på att hästen fungerar med 

skor runtom hittas bäst via det vi förra året kallade för Juläggshästar. Det är hästar 

som har Gult eller Grönt (Brandgult är inte OK) i alla fyra kolumnerna. Med i snitt två 

hästar per lopp har de vunnit 78 % av loppen! Nettoplus på alla hästar blev +32 %. 

 

Från 1 januari kommer alltså Speedtider till omgångarna att hittas i V86-omgångarna och en 

annan nyhet som jag tror kommer bli uppskattad är att Storavinster.se har en väldigt aktiv 

chatt. Nu går jag in i Winter Burst-perioden och lägger all tid där men direkt efter nyår 

kommer ett nytt utskick där jag kommer kunna visa mer om vad ni kommer hitta på 

Storavinster.ses sida.  
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 Vinterkategorierna  

Vi är nu inne i vinterperioden med skotvång och för er som inte följer Facebook-sidan 

kommer nedan bilden jag la ut efter årets första omgång med skotvång. Det blev fullständig 

kategorikross för vinterkategorierna.  

 

Vi är inne i en period då det gäller att hänga med på vad som händer med banunderlag och 

ifall det krävs broddar eller inte i skorna. Som jag ser det kommer V75-spelare i många 

omgångar under den här perioden att tvingas in i ett chanstagande men lösningen är att i den 

här perioden lita extra mycket på spikarna som visat att de har fördel av att tävla med de här 

förutsättningarna. Så var extra kinkig i valet av spikar en tid framåt. Är man inte det 

kommer det komma prestationer som inte riktigt stämmer överens med det som vi sett 

tidigare. Lita också mindre på tränarna än i vanliga fall då även de tvingas in i chansfållan. 

För Winter Burst-perioden så passa Juläggshästarna, 3-åringar mot äldre och BOT-

hästar i lopp där det saknas Brandgula hästar. Och hela året ut sätt en stor varningstriangel 

på hästar som har rött i Vinterkolumnen! Undantag för hästar som kommer från andra länder 

där tränaren säger att hästen fungerar bra med skor runtom,  

 TIPSLIGOR 2022  

Då är vi framme vid upploppet. Nästa V75:a är uppesittarkvällen. Efter en vilodag på Julafton 

är det en V75:a per dag fram till Jackpotomgången på Nyårsafton som stänger böckerna för 

2022. Åtta omgångar återstår och inför slutspurten har Travkonsulten fem pinnars 

ledning före Guiden och Ronden. Det går aldrig att räkna hem något innan sista loppet är 

kört eller åtminstone tills att det är fler pinnars ledning än återstående lopp. Men helt klart ska 

det mycket till för att jag ska tappa fem pinnar under den här perioden – speciellt med tanke 

på det arbete jag la ner förra året med att lokalisera det viktigaste att tänka på i december.  

På nästa sida kommer ett diagram som visar aktörernas trend över året jämfört med antal 

vinnande favoriter. Vi ser den märkliga inledningen på året när alla i Fackpressen slog 

favoriterna vecka efter vecka. Jag har fortfarande ingen förklaring på det. Sen kom en 

vårperiod när alla i Fackpressen istället tappade övertaget. När man ser statistik som jämför 

tipsettor med favoriter måste jag alltid påminna om hur svårt det är för en aktör att över ett år 
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slå favoriterna. Det beror på att tipstjänster alltid lämnar sina tipsettor innan den viktigaste 

informationen kommer under det sista dygnet - som ofta ändrar förutsättningarna till vilken 

häst som det är tydligt är hästen med högst vinstchans.  

 

Med tanke på hur svårt det är att slå slutgiltiga favoriterna över tiden är det glädjande att nu 

inför avslutningen bara vara en pinne efter. Med tanke på förra årets Winter Burst (+3 mot 

favoriterna) är givna målet att göra en lika bra avslutning som i fjol och därmed utmana 

Guidens +2 från 2019. För att använda liknelsen från Vinterstudion som nu är igång gäller det 

att bara titta framåt och hitta tipsettor i lopp där spelarkåren landat på fel favorit.  

Nedan en bild som visar Topp25 bland Fackpressen sedan 2010 per enskilt år. Jag har lagt in 

Travkonsulten, Guiden och Rondens årsplacering med bara Winter Burst-omgångarna kvar.  

 

Precis som under tidigare år kommer jag på Facebook-sidan att lägga ut en bild per dag där 

det går att följa slutstriden – både mot övriga i fackpressen där det som sagt är stor ledning 

halvvägs in på upploppet och endast galopp emot (:D) men också mot Insats% och Guidens 

rekord från 2019. 
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Som jag nämnde ovan är nu de långa abonnemangsvalen borttagna då analysen under 2023 

kommer flyttas över till storavinster.se. För er som vill förlänga er abonnemangstid är det nu 

möjligt att göra det med ett kvartal och jag påminner igen om att alla ni med abonnemang kan 

sitta lugna i båten tills att jag och TR Media ger oss på överflyttningen av era abonnemang till 

nya sidan. För er som är kunder sedan tidigare hos storavinster.se kommer det vara enkelt då 

era uppgifter redan hos dem. Men för er som är inte varit kunder där kommer vi lägga upp nya 

användarkonton. Bli inte heller orolig ifall det är så att er abonnemangstid ser konstig ut i de 

fall ni förlänger med tre månader – då jag kommer gå igenom allt i lugn och ro för att stämma 

av allt är rätt innan TR Media får deras lista av mig. 

Nu är julafton imorgon vilket gör att böcker inte kommer hinna fram. Men jag highlightar 

ändå det upplägg jag haft igång sedan länge. När någon vill köpa senaste boken skickar jag 

utan kostnad med en bok till valfritt från alla mina utgivna böcker. Det går även bra att få två 

exemplar av den senaste. Webbshopen ligger på samma ställe där analyserna hittas - 

www.speedanalysen.se och nedan de aktuella abonnemangspriserna som gäller året ut innan 

abonnemangsmöjligheterna tas bort för flytten till storavinster.se. 

 Vecka    39:-    (39:- / vecka) 

 Månad  139:-   (33:- / vecka) 

 Kvartal  365:-   (29:- / vecka) 

 Travkonsulten 2019 399:-   (29:- / vecka) 

 Med köp av senaste boken följer också en till valfri bok med. 

 

Ha det gott och Lycka till under Winter Burst och ha en underbar Jul och Nyår!       

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