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Innehåll: 

Kross i V75-ligan till slut! 

Storavinster.se 

Jimmys V86 Succé 

Första statistiksammanställningen för 2022 
 

Hej, 

 

Oj, vilken hektisk period det varit! Jag brukar ha fullt upp och har aldrig problemet att ha för 

lite att göra - men veckorna som varit sedan senaste månadsbrevet har varit extrema! Nu var 

det väntat med tanke på Winter Burst, Storavinster.se-upplägget och att jag som ordförande 

för finaste fotbollsklubben i Sala – Sala FF – hade tio dagar av Futsalcup att ha hand om 

veckan innan och efter nyår. Nu är det i sig inga problem för så länge man gör sådant som 

man verkligen tycker om och brinner för – och som dessutom är givande är det OK att ha en 

begränsad period med extremt lite sömn för att sedan kunna hitta tillbaka till det normala. 

Skönt därmed, efter den hektiska perioden, att konstatera att Travkonsulten för andra året i 

rad satte flest tipsettor inom V75 och den här gången blev det verkligen en överlägsen 

triumf med hela 198 tipsettor under 2022 att jämföra med Guiden och Ronden på delad 2:a 

plats med 189! Dessutom blev det för 2:a året i rad 1:a plats i Winter Burst-ligan som visar 

att den tid jag la ner inför förra årets vinterperiod fortfarande ger effekt! 
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Mest nöjd är jag ändå med Winter Burst-ligan över de två åren. Det är mycket luft ner till 

favoriterna som är fyra pinnar efter och det på så få omgångar totalt sett. Däremot är jag inte 

lika nöjd med att ingen av de sex ensamma-tipsettor jag hade under Winter Burst i år lyckades 

vinna. Det gjorde att Travkonsulten stannade på tio stycken för 2022 och även om det blev 

hårt i mål blev det ändå vinst i de tre mått som vi följt för Ensamma tipsettor under året. 

 

Travkonsultens resultat med Ensamma-tipsettor under 2022 

• 21 % av tipsettorna vann – vilket är högst andel av alla åtta aktörer. 

• Vinnarna var i snitt streckade på 19 %... 

• …vilket ger +2 i Insats%Diff – vilket är bästa resultatet av alla åtta aktörer… 

• …och ensam om att ha plussiffror tillsammans med Berglund. 

• Vinnare på alla hästar hade gett +16 % - högst av alla… 

• …och tillsammans med Berglund ensam om att ge nettoplus. 

• Lägst streckad vinnare var Listas Tinge Ling - streckad till 6 % (odds 11,36). 

Jag fortsätter med den här uppföljningen i år men inte så att den kommer i varje månadsbrev 

som under 2022. Jag gissar också att siffrorna kommer bli väldigt annorlunda i år då 

Spelarservice, åtminstone tillfälligt, lagt ner deras verksamhet. Spelarservice hade 107 

ensamma tipsettor – att jämföra med Guidens 30 – och utöver de 107 ensamma var det väldigt 

många lopp där de och en aktör till var ensamma om en tipsetta vilken gjorde att den inte blev 

ensam tipsetta för någon. Jag återkommer om det här i månadsbrev längre fram när vi 

kommer tillbaka till ämnet men för nu lämnar tipsligor för 2022 bakom oss och tittar framåt. 

Varje år efter att vi kommer ut ur Winter Burst - och då årets sista V75-lopp är kört - kommer 

en period då senaste året ska läggas till de tidigare. Jag tror jag höll på med det här fram till 

mars förra året – och gissat att det blir likadant i år. För En första 2022-avstämningen kommer 

i det här månadsbrevet. Men innan dess ska vi gå igenom flytten in på Storavinster.se. 

Först – ledsen att det blir en lördag till utan att abonnemangen flyttats över! Det var sagt 

andra hälften av januari men självklart var förhoppningen att överflyttningen till TR 

Media/Storavinster.se (för er med abonnemangstid kvar på speedanalysen.se) skulle vara 

gjord innan nu. Jag tar upp det här på måndag igen med TR Media så att vi får det klart. 

En sak först till er som just nu har aktiva månadsabonnemang hos storavinster.se och lång tid 

kvar på ert abonnemang hos mig på speedanalysen.se. Skicka mig ett mail till 

travkonsulten@yahoo.se så att jag vet om det. Jag kan då ta det med TR Media så att det blir 

en bra lösning för er och behöver då veta vilka ni är så jag kan föra det vidare till TR Media. 

mailto:travkonsulten@yahoo.se
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 Stora Vinster.se  

Nu ska vi innanför väggarna på Storavinster.se. De tre veckor som varit efter nyår har ni som 

har abonnemang på speedanalysen.se fått de vanliga analyserna och de här veckorna har vi 

först gjort analyserna, och sedan i steg två fört över texten till Storavinster.se och 

Speedanalysen.se så att de synkar. Det har gått bra men jag vill säga det först för att försäkra 

er om att ni inte missat något jämfört med hur Speedanalysen brukar se ut de här veckorna. 

Vanligaste frågan jag fått efter att jag gick ut med nyheten har varit: Visst kommer analysen 

fortfarande komma som tidigare i pdf-form och med allt kvar i den? 

Så kommer det vara – åtminstone inledningsvis. Vi kommer längre fram att se ifall det går att 

få in det som finns i Speedanalysen - och som inte finns någon annanstans - in i verktyget. 

Mer specifikt handlar det om Speedtiderna, Notera!-kolumnen, Positionsstatistik för 

banorna samt Statistiken för lopptyperna – men det kommer i sådana fall inte ske inom flera 

månaders tid. Som exempel försvinner ju de två vinterkolumnerna 1 mars när barfotaförbudet 

tas bort och ni kommer nedan se att det är trångt med data på Storavinster.se vilket gör att vi 

behöver ta oss tiden att fundera kring vad som i sådana fall ska bort. Så Speedanalysen 

kommer fortsatt att levereras som pdf. För mig är det dessutom avgörande att till V75 alltid 

kunna ge en rad om varje häst vilket då också behöver hitta sin plats.  

Däremot ändras redan nu Nyckelfrågan i Speedanalysen mot en Lopprubrik. Jag har kört 

nyckelfråga i flera år men när Storavinster.se har kört mer traditionella rubriker så skrev jag i 

lördags först nyckelfrågor i Speedanalysen och gjorde sedan om till rubriker på 

storavinster.se-sidan och det är ju bara att titta nedan för att inse att det är bättre att byta!  

Frågor visar/pekar ju alltid på något – medan rubriker ger mer om tankar kring vad som är 

viktigt. Se i kolumnen till höger nedan hur klockrent det blev i alla sju loppen i lördags. Det 

enda som går att ha åsikt kring är väl att Wäjerstens klassklättrare i sjunde var stenklar men 

när Chitchat var lika given från dödens var det värt att försöka fälla och sen att Jazmine B.R. 

skulle fått en bättre rygg sista halvvarvet för då hade hon hunnit fram som tipsetta till 3 %. 

 

På bilden ovan ser ni också hur det ser ut överst på sajten. Genom att klicka på V75-1, V75-2 

osv. kommer man vidare till den avdelningen. 
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När man kommer in på sajten dyker en förstasida upp som hittas under rubriken Omgången. 

Här kommer ni också se kanske gladaste nyheten av allt för er som följer Speedanalysen 

vecka in och vecka ut. Det blir nu en så kallad sharp deadline på 16.00 för när tipsmaterialet 

ska vara utlagt. Längst ner på bilden ser ni också var ni hittar Speedanalysen. Där kan det bli 

så att det ibland är en 95 % version som är utlagd men som ni kommer se på sidorna som 

följer går allt som har att göra med omgången att hitta vid 16.00. 

 

Genom att klicka på en avdelning kommer man vidare till Ranksidan. Vi följer nedan V75-6 

från i lördags. Här hittas rankraderna och de är nu upplagda enligt A-B-BC-C-D-modell.  

 

Till skillnad från Speedanalysen så uppdateras Insats% automatiskt - plus att det går att se 

vinnaroddsen - vilket gör att det alltid är aktuella nivåer inne på sajten. Dessutom går det att 

hitta en tabell som visar vilka hästar som ökar respektive minskat mest på Insats% sedan 

analysen släpptes fredag eftermiddag. 
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Under våren kommer jag att gå igenom det som går att hitta i Statistik- & Formguiderna för 

senaste året och det är också först efter den inventeringen det kan bli aktuellt att lägga till eller 

ta bort statistik från den här databasen. Som det går att se ovan i gula fältet plussar jag på den 

här sidan för att det här går att se hur det gått för hästen tidigare på V75 vilket finns med i en 

tidigare Travkonsultsbok och som vi då såg var en viktig (och självklar) faktor. 

 

Om sidan ovan är det bra att veta att verktyget själv grön- respektive rödmarkerar en del 

kategorier medan andra kräver att jag och Jimmy går in och markerar upp dem via en 

subjektiv värdering. De fem vi kan markera upp av de ovan är Ålder, Kön, Toppkusk, 

Topptränare samt Rik/Fattig. Mest intressant på den här sidan, innan jag gjort inventeringen 

jag nämnde ovan, anser jag att Prissumma är som tittar på hur det gått för hästen i lopp med 

hög prissumma. 
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Här kommer en bild med lite smått och gott från hemsidan. Den största saker att pusha för är 

chatten som är aktiv inför omgångarna. 

 

 Jimmys V86-succé  

I förra månadsbrevet skrev jag om testperioden för Speedanalysen V86 och att BOT-vinnarna 

under den perioden krossat alla experter i fackpressen och gick i mål med ett nettoplus på +15 

%. Jag märker att jag använt ordet krossat ett antal gånger så här långt i månadsbrevet och ni 

som läser alla månadsbrev vet att jag inte brukar slänga mig med överdrivna ord – här om 

någonstans passar ändå krossat in då 17 BOT-vinnare vann under testperioden och 

Travkonsulten (tillsammans med Guiden och Ronden) lyckades bäst i fackpressen med 12 

vinnare under perioden. Då handlade det totalt bara om fem veckors V86:or. Nedan ser ni 

siffrorna från när vi nu gått live med vårt nya upplägg! 
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Vårt V86-upplägg funkar så att jag gräver fram gräver de fyra Speedkolumnerna till 

omgången och efter det tar vi ett snack om vad de säger – och vad som går att se bakom en 

viss ruta (ofta de gröna). Sedan kör Jimmy vidare med hela V86-omgången samtidigt som jag 

påbörjar jobbet med Speedtiderna till V75:an. Upplägget känns klockrent och redan efter tre 

veckor är vi ensamma bland de i "V86-ligan" om att ha fler tipsettor än favoriterna. Detta 

efter att Jimmy förra veckan ensam om fem tipsettor och veckan innan, tillsammans med 

Aftonbladet, var ensam om tre tipsettor! (Status quo efter den här veckans omgång) 

På bilden ser ni även rankdiffen jämfört med Insats% där Jimmy fått +10 under senaste två 

veckorna! Som jag brukar säga nu under vintern är BOT-hästarna extra intressanta och förra 

veckan vann fem stycken. Bland annat Kalle Taxam som var upprankad tre snäpp. 

Det är långt kvar på 2023 men med en sådan här start på året ser det väldigt lovande ut med 

vårt löfte om att erbjuda landets bästa V86-analyser! 

 

 Statistik 2022 – Del 1  

Då var det dags att börja stämma av statistiken för 2022 och vi börjar med tränarallsvenskan 

för 2022. Något jag reagerar på direkt efter ha sammanställt siffrorna är att det är fler tränare 

än någonsin som lyckades köra in över 6 miljoner till hästägarna under året. Utan att ha siffror 

på helheten så går det ändå att gissa att det här beror på att vi får färre små tränare kvar som 

en följd av den ekonomiska kris som samhället är inne i. Dessutom vet vi sedan tidigare att vi 

får färre och färre amatörer i takt med att gamla eldsjälar lägger av. Under 2022 klarade 29 

stycken tränare av 6-miljonersgränsen. Låt oss se hur det sett ut tidigare från 2009-2022: 

19 – 18 – 19 – 22 – 22 – 17 – 23 – 25 – 23 – 22 – 19 – 22 – 25 – 29 

 

På nästa sida ser vi kuskarnas utveckling och där är det mer stabilt. Så här ser siffrorna ut 

gällande antal kuskar som vunnit minst 100 lopp under ett år 2009-2022: 

14 – 18 – 16 – 18 – 14 – 11 – 13 – 16 – 17 – 13 – 14 – 14 – 15 – 15  

Däremot minskar antal seger som krävs för seger som en effekt av att kuskar numera bara får 

köra lopp på en bana per dag. Nedan ser vi hur många lopp som årets rikschampion kört: 

390 – 396 – 375 – 379 – 367 – 369 – 388 – 411 – 340 – 346 – 314 – 322 – 329 – 255  
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Nu är vi snart inne i årets kortaste månad och ni kan alla räkna med ett fullmatat nästa 

månadsbrev med massor av årsstatistik från 2022.  

Februari månad är också den sista månaden med skotvånget vilket gör att vi om ett par veckor 

kan se fram mot att öppna upp barfotaperioden igen.  

Till sist en påminnelse – ni som har abonnemang som ska flyttas över från speedanalysen.se 

till storavinster.se men inte tidigare varit kund hos TR Media. Registrera er via länken som 

följde med i mailutskicket. Och ni som just nu har månadsabonnemang hos storavinster.se 

(och har abonnemang kvar hos speedanalysen.se) – maila mig till travkonsulten@yahoo.se så 

att jag vet om det och kan nämna det för TR Media så det blir en bra lösning. 

Ha det gott och Lycka till på lördagarna!       

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