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

tabellform.  (Det går även att visa alla avdelningar samtidigt) 

•  ( PREMIUM) NYHET!! – Topplistor 

• PREMIUM-användare kan nu använda den nya fliken Topplistor 

• Topplistor ger suverän överblick över data för ekipagen 

• Bäst av allt, markera en häst och denna häst markeras i samtliga topplistor 

• Tre flikar 

• Häst 

• Kusk + Tränare 
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• Topplistor ( PREMIUM) 

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

höger) 
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Statistik för häst och tränare i vanliga tabeller 
• 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. 

• Du kan även sortera på två kolumner vilket kan vara av värde när man visar alla avdelningar. 

• Klicka först på ”Avd” för att sortera efter avdelning 

• Håll därefter ned SHIFT och klicka på nästa kolumn du vill sortera på 

• Raderna blir nu sorterade på avdelningsnummer i första hand och sedan det andra 

värde som används 

• 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 

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

• S% - segerprocent för livets starter 

• Poäng - hästens startpoäng från ATG 

• Kr/start prisk – 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 

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

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

• Td:5 – Bästa tidsnotering på aktuellt distansintervall de senaste 5 starterna 

• Tm:5 - bästa tidsnotering över medeldistans de senaste 5 starterna  

o För att kunna ge så gott som alla hästar en jämförelsebar tid över medeldistans beräknas 

värden även för prestationer på andra distanser. 

o I nuläget är beräkningen en grov uppskattning i form av en faktor som 

multipliceras beroende på den distans som prestationen är utförd på. 

o Om hästens bästa tid är en beräknad tid så markeras detta med ”K:” för kortare 

distans och ”L:” för längre distans 

• 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. 
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( PREMIUM) Statistik i topplistor 
• Nyheten topplistor levererar en suverän användarupplevelse när det gäller att ge snabb överblick 

över statistiken för ett ekipage. 

• Klicka på en rad i vilken som hels av tabellerna och tillhörande data markeras i samtliga övriga 

tabeller om ekipaget finns med i listan 

• Klicka igen för att avmarkera 

o Varje rad i en topplistetabell motsvarar ett ekipage i startlistan 

▪ En tränare kan därför förekomma mer än en gång i en tabell 

 

• Tabellerna är grupperade 

o Häst – överst 

o Kusk – mitten 

o Tränare – nederst 

• Välj vilka tabeller som skall visas via inställningsknappen 

• Styr direkt hur många rader som visas i tabellerna 

• Välj om sortering skall vara på spelprocent i stället för startnummer 

• Välj om ekipageinfo popup skall visas för markerat ekipage 

Egen poängsättning via topplistor 

• Det är möjligt att använda topplistor för att sätta 

poäng för ekipagen 

• Fyll i maxpoäng för de topplistor som du vill 

använda för egna poäng 

• De hästar som är synliga i de topplistor som har 

poäng kommer att tilldelas poäng efter en fallande 

skala 

• Tilldela poäng till ekipagen i fliken poäng genom att välja ”Topplistor” i 

snabbvalet för ”Nya poäng” 
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( PREMIUM) Historik / Inbördes möten 
• Här hittar du en lista över de senaste 25 starterna för svensktränade hästar 

o Använder du en eller flera av de olika filtren kan eventuellt fler rader visas 

• För utlandstränade hästar är data mer sporadisk och endast de fem senaste starterna finns på plats 

med pålitlighet 

• Klicka på en häst i startlistan för att visa starter för denna häst 

• Klicka på flera hästar (använd Ctrl eller Shift) för att se starter för flera hästar 

• Klicka på ”Markera alla hästar” för att se starter för samtliga hästar 

 

 

 

• Listan har tre funktioner för att effektivt styra vad som visas och hur det visas 

o Inbördes möten 

o Sortera 

o Filtrera 

 

Inbördes möten 

• Om kryssrutan för ”Inbördes möten” är markerad grupperas 

resultaten i listan 

• Om fler än en häst är markerad visas endast starter som 

innehåller minst två av de markerade hästarna 

• För de hästar som är valda samt för de resultatrader som uppfyller 

valda filter visas en sammanställning över inbördes möten mellan 

hästarna 

• För att det skall bli lättare att läsa av tabellen finns varje statistik 

mellan två hästar med två gånger. En med ena hästen först och en 

med andra hästen först. Detta därför att alla möten för varje häst 

skall finnas på en samlad plats i tabellen 

• Varje möte som ingår i statistiken finns också med i detalj i 

resultatlistan 

 

 

 

Filter 

• Med filter styr du så att endast resultat som uppfyller det angivna filtret visas 
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• Du kan kombinera olika filter förutom 1, 1-S och 123 som är inbördes uteslutande 

• För de flesta filter gäller att resultatets värde skall matcha de förutsättningar som gäller för den 

kommande starten 

o Till exempel Distans – kommande starts distans skall vara ungefär densamma som 

resultatets distans 

o För årstid gäller att  

▪ resultatets dag på året skall vara max 30 dagar tidigare jämfört med den kommande 

startens  

▪ resultatets dag på året skall vara max 60 dagar senare jämfört med den kommande 

startens  

▪ justering görs så att logiken fungerar med samma syfte även runt årsskifte 

Sortering 

• Med sortering styr du i vilken ordning raderna visas 

• Du kan sortera direkt genom att klicka på kolumnernas rubriker och kombinera dessa genom att 

använda Shift 

• Det finns också snabbknappar för sortering på utvalda värden 

o Dessa snabbknappar stänger av ”inbördes möten” och sorterar enligt angivet värde och 

därefter datum 

  


