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Innehåll: 

Bonneville W.I. blev årets nionde (Ensamma tipsettor) 

Robthebank blev årets sjunde (Månadens Djuse-skräll) 

Roll Control fixade tionde raka (Speedanalysens spikar) 

Fixar Isak andra raka? (VMiV75) 

Uppföljning: Nya TV-kollen 
 

Hej, 

 

Vi sätter ett litet nummertema på månadsbrevet då fyra av fem rubriker handlar om att samla 

på segrar på ett eller annat sätt.  

 Bonneville W.I. blev årets nionde   

Det är inte mycket att skriva hem om - då det handlar om en favorit - men då ingen av de 

övriga aktörerna vi följer i Ensamma tipsettan tyckte att Timo Nurmos löfte var hästen med 

bäst vinstchans i Svenskt Trav-Oaks får jag ändå redovisa att det blev Travkonsultens 9:e 

ensamma tipsetta för året. Det ser fortsatt bra ut i de fyra diagrammen vi följer – med ledning 

i de tre diagrammen som har betydelse. Ronden har haft en bra period sedan jag redovisade 

det här senast och är nu bara 1 % efter i hur ofta de sätter en ensam tipsetta och bara två 

enheter efter i viktigaste Insats%Diff-måttet. Ett mått som jämför Insats% med hur ofta en 

vinnare sitter. Travkonsultens ensamma tipsettor, som vunnit i år, har varit streckade på i snitt 

20 % och vinner 26 % av loppen. Expressen som är i botten på diagrammet sätter deras 

ensamma tipsettor i 12 % av fallen och vinnarna har varit streckade på i snitt 25 %. 
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Rondens har även tagit sig in på 2:a plats i diagrammet längst ner till vänster som tittar på 

nettoplus för alla ensamma tipsettor. Att Spelarservice har flest antal vinnande tipsettor är 

som jag brukar påminna om inget anmärkningsvärt. De har i år utsett 86 ensamma tipsettor i 

V75-lopp som kan jämföras med Guidens 19 och Rondens 24 (Travkonsulten har haft 35). 

 

 Robthebank blev årets sjunde   

Citat från förra månadsbrevet: Ibland känner jag mig som en papegoja när jag tjatar om 

Magnus A Djuses förmåga att skrälla på V75…..Vi kan väl mynta uttrycket Månadens 

Magnus när han skräller?.....Vilken häst skräller han med i september? 

I papegoja-stil får vi tjata vidare då svaret på frågan ovan blev Robthebank (4 %) förra 

lördagen under Solvallas finaler! 

I förra månadsbrevet visade jag att de tre kuskar som skrällt flest gånger på V75 under 

perioden 2020 – 2022 är Carl Johan Jepson, Erik Adielsson och framför allt Magnus A Djuse. 

Alla tre är offensiva kuskar och i senaste boken (sid 24-30) finns kapitlet Det är inte bra 

kuskar som skräller med vidare betydelsen att det är de offensiva (och oftast unga) kuskarna 

som är bäst på att skrälla. Jepson, Adielsson och Djuse var också tre av de endast fem kuskar 

som lyckats skrälla på V75 minst tre gånger under 2022. 

I september kördes 42 V75-lopp. Vi fick sex skrällar (0-8 %). På Bjerke skrällde Erlend 

Rennesvik (den norska kusk som skräller oftast). På Jägersro skrällde André Eklundh via 

spets i ett 1640voltlopp. På Hagmyren skrällde Kajsa Frick i ett kallblodslopp med Åstas 

Gotthard streckad på 0,41 %. Övriga tre skrällar under månaden kördes av Carl Johan Jepson 

(Stepping Dreamgirl), Erik Adielsson (Unico Broline) och som rubriken säger blev 

Robthebank Magnus A Djuses sjunde skräll för året. Nedan kommer en uppdaterad topplista 

och så skickar vi vidare frågan: Vilken häst skräller Magnus A Djuse med i oktober? 

  

 

Roll Control fixade tionde raka  

Jag hann inte få ut månadsbrevet innan månadsskiftet och hade en text på gång om att jag 

aldrig har gillat uttrycket jinxa - som kommer från engelskas jinx med betydelsen förbannelse 

eller olycksbringande. Men när Speedanalysens spikar hade suttit tio omgångar i rad var det 

jinx-läge med risken att tio raka inte skulle bli elva raka – ifall jag hade hunnit med att få ut 

månadsbrevet innan omgången på Skellefteå. Nu var Readly Lavec klart sämre för dagen i 

lördags och det är bara att börja samla på ny rad för att pricka in spikar till V75-omgångarna. 

Nedan kommer de tio raka spikarna och många av dem är inte så mycket att skriva hem om. 

Missle Hill, Francesco Zet, Unico Broline och Brenne Borken sorterar vi in under – 
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storfavoriter det är dumt att gardera upp. De är markerade med en grön plupp under för att 

visa att de var omgångens största favorit när de vann som Speedanalysens spik. 

Månlykke A.M. var också omgångens största favorit men sällan har han varit mer 

spel/spikvärd då det var lång distans och motbudet (Stjärnblomster) skulle göra debut över 

distansen. Kallblod av hög klass är bra spiklopp och Odd Herakles är den allra säkraste som 

funnits att hitta senaste åren. Missräkning igen av spelarkåren i Färjestads omgång 220917 där 

han inte ens blev omgångens största favorit. Det är överraskande att spelarna kommit så fel på 

Månlykke A.M. (som tog mycket streck av Odd Herakles) på sistone. I Färjestads omgång 

blev han den näst mest streckade hästen efter Missle Hill som förlorade och därför ser vi röd 

plugg framför en grön. 

Kvar finns de fyra roliga spikarna. Charliebrown Effe (36 %), Fat Rabbit (32 %), Roll 

Control (34 %) och Schampus (50 %). Ni som följer Travkonsultskonceptet via böckerna, 

månadsbreven eller Speedanalysen vet att jag brukar prata om vågskålsspikar och det är den 

princip jag alltid använder inför att jag utser veckans spik. Så här långt i år har spikarna i 

Speedanalysen suttit i 64 % av fallen och med bara tre månader kvar ligger självklart målet 

kvar att sätta över 60 % av spikarna i år! Det ser bra ut men finns inga genvägar annat än att 

göra jobbet vecka in och vecka ut.       
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Med Vågskålsspik menar jag att en spik skall vara en häst du hellre vill ha på kupongen – än 

en kupong med alla andra hästar. Under Solvallas finaler ville jag hellre ha Roll Control på 

kupongen som spik än alla andra hästar i det loppet där då inte Roll Control skulle vara med.  

 

I vågskålstänket bör också Insats% vägas in samt vilka hästar som är omgångens två största. 

Kom ihåg att de tre saker som påverkar utdelningen i en omgång, utöver Jackpot-faktorn, är: 

1) Vinner eller förlorar omgångens två största favoriter? 

2) Hur många favoriter vinner? 

3) Hur många skrällar vinner samt hur stora är de skrällarna? 

Experter i TV pratar ibland i termer om hur många procent en häst är streckad på med 

kommentarer liknande: ”Hade hästen varit streckad på under 40-45 % hade jag kunnat tänka 

mig spika men nu är han streckad på 46 % och då är det ingen spik för mig”. 

Självklart har det mikroskopisk skillnad (kanske ingen alls) mellan hur stor utdelningen blir 

för en häst som är streckad på 45 % jämfört med om hästen hade varit streckad på 46 %. Det 

är i stället de tre faktorerna ovan du ska kolla efter när du väljer spelvärda spikar.  

 

 Uppföljning: TV-trenderna  

Dags för uppföljning av TV-trenderna och nya TV-kategorierna. I månadsbrevet från juli 

skrev jag att vi fått färre grön- respektive rödmarkerade hästar för speltrenderna. Det här är 

intressant – för det visar hur mycket det som sägs i TV påverkar de som följer sändningarna.  

Just nu ligger gröna trendhästar, på nya tiden, till och med på nettoplus – något som aldrig 

hänt tidigare och då har jag följt området sedan starten 2017. 

 



5 

 

Gröna hästar har alltid varit intressanta men med nya TV-upplägget går de under ytan och blir 

inte blir lika påpassade som hästar som ropas ut med ord i TV:n. Sagt på annat sätt är en häst 

som är grön innan TV-experter börjar påverka spelarkåren - en häst som blivit grön på egen 

väg, och får andra hästar i det loppet uppmärksamhet i TV-sändningen kommer trenden att 

stanna av för tidigt gröna hästen som därmed blir extra spelvärd. 

Det här är som sagt ingen superviktig sak för en enskild spelare då vi sedan flera år tillbaka 

visat på det självklara att trendhästar är intressanta. Men kategorins siffror har efter tids-

skiftet blivit än mer intressant. Vi fortsätter följa det här året ut och i julis månadsbrevet skrev 

jag att det fanns tre områden vi skulle följa lite extra tills att vi har tillräckligt stort underlag 

gällande nya sändningsupplägget på andra områden: 

1. Hur bra är stallbacksreportrarna på att gräva fram skrälldrag från stallbacken? 

2. Hur bra är TV-experterna (som kollektiv) på att plocka ut bra spikar? 

3. Är det värt att lyssna på vad TV-experterna har för idéer/drag i omgången? 

Vi la sedan, efter önskemål från flera av er som följer konceptet, till värmningsvinnarna. 

Nedan resultatrutor som visar läget fram till och med förra veckans omgång. 
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 Fixar Isak andra raka?  

Vi har en spännande leaderboard i Travkonsultens VMiV75 efter fyra omgångar. Regerande 

mästaren Isak Rådahl gjorde dock ett litet ryck i tabellen när V75-cirkusen kom hela vägen 

upp till Isaks hemmabana Skellefteå. Som en av två med 5 rätt, den andra var Jens Lekland, 

fick Isak lite luft ner till de nio som är två pinnar efter. Nämnda Jens kan också läggas in som 

en av de som är i hälarna på Isak då Jens har en missad vecka och därmed inte kommer tappa 

några poäng när sämsta veckan tas bort. Även de sju med 16-17 rätt kan utmana om 

tätplatserna via två bra avslutande omgångar. 

 

Fortsättning följer idag där nästa stopp är Åbys SM-dag. 

 

 TIPSLIGAN 2022  

Då var har vi kommit igenom 2/3 delar av 2022. Tätt i toppen av tipsligan genom delad 

ledning med Guiden och två pinnar före Ronden. Under oktober månad går kalendern tillbaka 

till en V75:a i veckan efter en tät V75-period under sommaren. 
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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 och Lycka till på lördagarna!       

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

 

http://www.speedanalysen.se/
mailto:travkonsulten@yahoo.se
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