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BaraTrav – fliken Statistik  
Version 1.0 

 

• I fliken ”Statistik” hittar du data gällande egenskaper för ekipagen i aktuell avdelning presenterade i 

tabellform.  

• Två flikar 

• Häst 

• Kusk + Tränare 

• Byt flik genom att klicka med musen eller genom att använda CTRL + piltangent vänster eller 

höger 

• Inställningar 

• Styr vilka värden som visas i tabellerna 

• En uppsättning inställningar per flik 

• Här visas även en kort förklaringstext till respektive värde. 

• Sortera på egenskap 

• Samtliga datakolumner, med undantag av kolumnen ”Tot”, är sorteringsbara. Klicka på 

kolumnrubriken för att sortera på det värdet. Längre ned visas förklaringar till respektive 

datakolumn. 

• Byta avdelning 

• Byt avdelning antingen genom att klicka på en avdelningsruta eller genom att använda höger 

och vänster piltangent 

• När du för musen över en avdelning, visas med en liten fördröjning startlista och proposition 

för loppet 

• Dubbelklicka på en rad för att öppna detaljerad ekipageinformation 
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• Lägga till och ta bort hästar från systemet 

• Du kan lägga till och ta bort hästar från systemet i fliken 

• Du väljer häst genom att klicka eller genom att flytta markeringen upp eller ned med 

piltangenterna. 

• Du kan välja flera hästar i sekvens genom att hålla ned Shift-tangenten och arbeta med 

piltangenter eller musklick. 

• Du kan välja flera hästar med mellanrum genom att trycka på Ctrl-tangenten och arbeta 

med musklick. 

• Lägga till hästar gör du på följande sätt 

1. Välj en eller flera hästar  

• Klicka på knappen ”Lägg till på systemet” 

• Tryck på mellanslags-tangenten på tangentbordet 

o Förutsätter att inställning för att använda mellanslag är aktivt i 

inställningar 

2. Samtliga valda hästar läggs till på systemet 

• Ta bort hästar från systemet 

1. Välj en eller flera hästar  

• Klicka på knappen ”Ta bort från systemet” 

• Tryck på mellanslags-tangenten på tangentbordet 

o Förutsätter att inställning för att använda mellanslag är aktivt i 

inställningar 

2. Samtliga valda hästar tas bort från systemet 

• Ändra ranking för en häst 

• Du kan ändra ranking för en häst i taget på två olika sätt 

1. Dra och släpp 

• Markera den häst du vill ändra ranking för. 

• Dra hästen till den häst vars ranking du vill använda 

• Släpp hästen 

• Den ”dragna” hästen har nu fått ny ranking 

• Ordningen i tabellen ändras inte utan du får själv sortera på rankordning 

om du vill se förändringen i ranking på det sättet 

2. Ange nytt värde 

• Välj häst du vill ändra ranking för 

• Ändra ranking på ett av följande två möjliga sätt 

o Klicka på upp-ned-pilarna för att direkt ändra hästens ranking 

o Skriv in det nya rankingvärdet och klicka sedan på knappen med 

bocksymbol på 
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Här ges en förklaring till de kolumner i statistik-fliken som inte är självförklarande 
 

• Trend – ett värde som ger en indikation på hästens/kuskens/tränarens formtrend. Vi jämför värden 

för de senaste 10 och 30 dagarnas resultat med resultat för senaste 365 dagarna. 

• Form10 (BT+) – ett värde som ger en indikation på hästens form. Vi tittar på hästens resultat i de 

senaste 10 starterna och beräknar ett viktat värde där de senaste starterna ges en högre vikt. Håll 

muspekaren över värdet för att se mer detaljerad information 

• Form30 (BT+) – ett värde som ger en indikation på kuskens/tränarens form. Vi tittar på resultat i de 

senaste 30 starterna och beräknar ett viktat värde där de senaste starterna ges en högre vikt. Håll 

muspekaren över värdet för att se mer detaljerad information 

• Rank – ranknummer i ordning enligt ditt systems ranking 

• Vikt – ridvikt i kg (endast galopp) 

o https://www.svenskgalopp.se/artikel/handicaptal_och_vikter  

• B – blinkerstyp (endast galopp) 

• Hcp – handicaptal (endast galopp) 

o https://www.svenskgalopp.se/artikel/handicaptal_och_vikter  

• Odds – vinnarodds för hästen vid den omsättning som anges under Statistiken 

• Skor – skoinformation enligt ATG. Detaljerad förklaring till denna data ges på denna länk  

o https://www.atg.se/hjalp/skoinfo 

• Starter – hästens totala antal starter i livet 

• Tot – hästens placeringar 1:a - 2:a - 3:a totalt under livets starter 

• S% - segerprocent för livets starter 

• Poäng- hästens startpoäng från ATG 

• Kr/start priskat – hästens intjänade kronor per start inom den aktuella 1:a-priskategorin. x/y anger x 

segrar på y starter inom den aktuella kategorin. 

• Kr/strt bana – hästens intjänade kronor per start på den aktuella banan. x/y anger x segrar på y 

starter på den aktuella banan. 

• 1:a pris – snitt för de fem senaste starternas 1:a pris 

• F-max – den maximala förväntade intjäningen bland de senaste fem starterna, ”(1:a-pris / Odds)” 

• F-snitt – den genomsnittliga förväntade intjäningen bland de senaste fem starterna, ”(1:a-pris / 

Odds)” 

• 1:5 – antal segrar för hästen i de fem senaste starterna 

• 1:1 – en etta indikerar att hästen vann i senaste starten 

• Kr45(BT) – Ett indikationsvärde på hur bra intjäning hästen haft de senaste 45 dagarna. Premierar 

intjänade pengar vid seger högre än t.ex. en tredjeplats. 

• Kr:5(BT+) - Ett indikationsvärde på hur bra intjäning hästen haft de senaste 5 starterna. Premierar 

intjänade pengar vid seger högre än t.ex. en tredjeplats. 

• T45D(BT) – bästa tid på aktuellt distansintervall de senaste 45 dagarna (endast trav) 

o 1100m – 1900m = kort distans  

o 1900m – 2400m = medeldistans 

o 2400m –> = lång distans 

• Td:5 (BT+) – Bästa tidsnotering på aktuellt distansintervall de senaste 5 starterna 

• T45M (BT) – bästa tidsnotering över medeldistans de senaste 45 dagarna (endast trav) 

• Tm:5 (BT+) - bästa tidsnotering över medeldistans de senaste 5 starterna  

• Kusk – körsvennens namn 

• S% - Segerprocent för kusken innevarande år 

https://www.svenskgalopp.se/artikel/handicaptal_och_vikter
https://www.svenskgalopp.se/artikel/handicaptal_och_vikter
https://www.atg.se/hjalp/skoinfo
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• Kr/st vikt – Kr/start för innevarande år. Om antalet starter är färre än 20 så redovisas ett viktat 

värde över innevarande och föregående år. 

• Tränare – körsvennens namn 

• S% - Segerprocent för kusken innevarande år 

• Kr/st vikt – Kr/start för innevarande år. Om antalet starter är färre än 20 så redovisas ett viktat 

värde över innevarande och föregående år. 


