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DANMARKSTURNERINGEN 1. DIV. * rapport fra 2019 *
Så er DANMARKSTURNERINGEN 2019 i Danmarks bedste Tipsturnering færdigspillet og her er en rapport
om årets forløb i turneringens absolut bedste række. Lige til det sidste var der fem tippere der kæmpede
hårdt om placeringerne som nr. 2 til nr. 5. På 1. pladsen var FOREST stort set urørlig og kunne kun i teorien
kikse Danmarksmesterskabet. I den modsatte ende var der også tæt løb mellem fem tippere om, at undgå
en slutplacering, på en af de tre nedrykningspladser fra den bedste række. Læs herunder hvordan det hele
sluttede. Tallet før signaturen er slut-pladsciffer.
7 – FOREST der er en af turneringslederens signaturer, holdt rigtig godt fast i forspringet, som endda blev
væsentlig udbygget i den samlede score i de sidste ti runder. En suveræn 1. plads i ”Enkel-rækken” med et
forspring i scoren på 5, er en enestående præstation i Danmarks bedste tipsrække. I de ”4 Sikre” var han
også urørlig og FOREST sluttede med en score 3 bedre end nærmeste konkurrent, - også en præstation, der
vækker opsigt i turneringens bedste række, hvor det er de små marginaler der tæller. Til gengæld kunne
FOREST ikke hamle op med den suveræne vinder af ”96-Rækken”, men opnåede alligevel en meget flot 5.
plads i denne disciplin, så samlet set et formidabelt pladsciffer og en samlet suveræn 1. plads og Danmarksmesterskab i DANMARKSTURNERINGEN´s bedste række i LUNDS TIPSFORENING
. I øvrigt sluttede
FOREST på en samlet 3. plads i 2018, så han bliver svær at hamle op med i 2020.

FOREST vinder af Danmarksturneringen 1. division 2019

.

FOREST
STORT TILLYKKE
12 – KINKS sluttede på en samlet 2. plads og er turneringslederens hovedsignatur og det lykkedes hermed
for KINKS, at forsvare sin 2. plads fra 2018, kun slået af ”sin egen signatur”
, ja det er tipning på meget
højt niveau af den erfarne veteran i foreningen. En 2. plads i 2011 og en 3. plads i 2015 er tidligere flotte
præstationer, der toner frem på Danmarksturneringens Top 3 – Evighedstabel samt vinder af ”EnkelRækken” i 2009, vinder af ”De 4 Sikre” i årene 2006, 2008 og 2014, vinder af ”96-Rækken” i 1998. Ja KINKS
har vundet stort set alt i foreningen
. KINKS må især tilskrives, at være stærk i spurten, hvor han i de
sidste 10 runder forbedrede placeringen i 96-Rækken fra en 10. plads og op til en 3. plads. Så efter hård
slutspurt i det meget tætte forfølgerfelt med mange prominente DT-navne, fik KINKS kæmpet sig op på
denne flotte samlede 2. plads.

KINKS turneringsleder styrer i høj grad Danmarksturneringen på mere end én måde
KINKS
NR. 2 i DT 1. div. 2019

STORT TILLYKKE

.

13 – MARSCHA der de senere år har vist sig som en af LUNDS TIPSFORENING´s bedste tippere, måtte i den
sidste periode give slip på den samlede 2. plads med smallest mulige margen. Én mere på enkel-rækken i
hele sæsonen og MARSCHA var blevet nr. 2, men desværre kneb det lidt med enkel-række-disciplinen i
denne sæson, en disciplin som MARSCHA ellers har vundet i både 2016 og 2017. En 10. plads i Enkel-rækkedisciplinen i denne sæson kostede dyrt for MARSCHA, der opnåede en sikker 2. plads i ”De 4 Sikre” og en
total dominans i ”96-Rækken”, hvor det lykkedes MARSCHA i de sidste ti runder, at forøge forspringet til 7
bedre end nr. 2 i ”96-Rækken”. MARSCHA der vandt DANMARKSTURNERINGEN i 2017, opnåede trods alt
en superfin placering i 2019 i form af en samlet 3. plads i DANMARKSTURNERINGEN´s bedste række i
LUNDS TIPSFORENING
.

MARSCHA DT - Mester i 2017

.

MARSCHA
Nr. 3 i DT 1. div. 2019
STORT TILLYKKE

15 – CORK der skulle forsvare Titlen som vinder af DT 2018, var det meste af sæsonen med helt fremme og
forbedrede endda det samlede pladsciffer i de sidste 10 runder, men i det fantastisk tætte felt rakte det i
denne sæson ”kun” til en 4. plads, via en flot placering som nr. 5 i hver enkelt disciplin. CORK har vist rigtig
god og stabil tipning i 2019 og må p.t. anses for en af de bedste tippere i LUNDS TIPSFORENING
.
18 – SENIOR har i mange år huseret her i toppen af den bedste række. Vinder af DANMARKSTURNERINGEN
1. division 2011, nr. 2 i 2016 og 2017, og i sæson 2018 blev SENIOR nr. 6, så det taler sit tydelige sprog. I
denne sæson 2019 blev det igen til en topplacering. SENIOR har endvidere vundet ”de 4 Sikre” i 2009 og
”96-Rækken” i 2017. I denne sæson 2019 var det imidlertid den fantastiske enkel-række, hvor SENIOR
sluttede på en klar 2. plads, der var medvirkende til at han i kraft af bedste score sluttede på denne
fornemme 5. plads
.

CORK DT-Mester 2018
CORK
Nr. 4 i DT 1. Div. 2019

SENIOR DT-Mester 2011
SENIOR
Nr. 5 i DT 1. div. 2019

23 – IDSKOV foreningens formand førte an i denne bløde mellemgruppe i midten af den bedste række.
IDSKOV skal efterhånden en del år tilbage, for at have været helt i top i den bedste række, som i 2009 hvor
IDSKOV vandt denne landets bedste DANMARKSTURNERING. To flotte 3. pladser i årene 2003 og 2011 er
det også blevet til. IDSKOV kom sent i gang i 2019, men i slutspurten viste han evnerne, men en dårlig
disciplin i ”96-Rækkerne” hev gevaldigt ned i den samlede stilling. Men en flot 6. plads i landets bedste
Danmarksturnering er dog ikke så ringe endda
.

25 – NORWICH er jo veteran i foreningen og har følgende fine placeringer her i Danmarks bedste
Danmarksturnering, nemlig en 2. plads i 1999 og to 3. pladser i årene 1988 og 2016. En imponerende
slutspurt blev sat ind for 10 uger siden, hvor NORWICH lå på en samlet 14. plads. NORWICH var i sæsonen
2019, især stærk i ”96-Rækken”, hvor en sikker 2. plads blev hevet hjem. I 2019 blev det samlet til en meget
flot 7. plads her i Danmarks bedste DANMARKSTURNERING.

Formand IDSKOV og NORWICH med helt fremme
IDSKOV

NORWICH

Nr. 6 i DT 1. Div. 2019

Nr. 7 i DT 1. div. 2019

27 – LUND var 10 uger før deadline på en overraskende 3. plads og helt fremme blandt ”de store drenge”
og man troede for alvor at 2019 skulle blive året, hvor LUND kom helt til tops, men så gik ”klappen ned” og
der blev satset forkert i resten af sæsonen og en skuffende placering som nr. 8 for LUND blev en realitet.
Især i ”96-Rækken” gik det meget tilbage. LUND blev også nr. 8 i 2018, så han har trods alt vist, at han
stadig er blandt de bedste og en 8. plads til LUND i LUND´s TIPSFORENING´s bedste række er vel heller ikke
så dårligt et resultat
.
27 – FUTTE, LIONS og TOFFEE som er samme tipper debuterede i 2019 i den bedste række med alle tre
signaturer, der følges pænt ad, idet de 3 signaturer tipper nøjagtig samme række hver uge. FUTTE, LIONS
og TOFFEE har bevæget sig midt i feltet og i perioder været langt tilbage, men endte alligevel med en rigtig
fin slutplacering som nr. 8
og mere kan man vel ikke forlange det første år i Danmarksturneringens
bedste række. FUTTE, LIONS og TOFFEE´s plan er vel på sigt, at besætte de tre første pladser lige som de
gjorde i DT´s 2. division 2018, men om det nogensinde bliver en realitet er nok spørgsmålet
.

LUND stadig med i toppen
LUND
Nr. 8 i DT 1. Div. 2019

FUTTE fint placeret
FUTTE / LIONS / TOFFEE
Nr. 9 i DT 1. div. 2019

31 – FRYDKÆR er veteran-tipper i LUNDS TIPSFORENING, men har endnu ikke fået sin signatur på Top 3 –
Evighedstabel i Danmarksturneringen. Men trods alt er det i årenes løb blevet til ”Vinder af de 4 Sikre i
2005” og ”Vinder af Enkel-Rækken i 2015”. FRYDKÆR er en slags ”spring-tipper”, der det ene øjeblik
bevæger sig i førerfeltet og kort tid efter måske er at finde i bundgruppen. Årsagen skyldes nok FRYDKÆR´s
til tider ”friske tips”, men dejligt med en tipper der tør satse lidt en gang imellem
. Tilsyneladende kniber
det mest med ”96-Rækken”, så måske skal garderingerne justeres lidt i den nye sæson. Men trods alt
sluttede FRYDKÆR som 12. bedste tipper i Danmarks bedste Danmarksturnering. Så det absolut ikke så
ringe endda
.

36 – NIELSEN havde det hårdt blandt de skrappe DT-drenge i 2019 men forbedrede trods alt placering et
lille hak, nemlig til 13. pladsen. NIELSEN kæmpede hele sæsonen, på at holde sig på afstand af de absolutte
bundtippere. En fejlslagen taktik i ”De 4 Sikre” og en håbløs situation her, gav ham et dårligt udgangspunkt
for en samlet god placering og NIELSEN opgav til sidst, men blev dog hængende i den bedste række, på en
hæderlig 13. plads. Så mon ikke formen bliver opgraderet i 2020
.

FRYDKÆR godt placeret
FRYDKÆR

NIELSEN må træne videre
NIELSEN

Nr. 12 i DT 1. Div. 2019

Nr. 13 i DT 1. Div. 2019

38 – ARSENAL med ikke mindre end tre DT-titler i hhv. 2007, 2015 og 2016, og med Disciplin-Mesterskaber
i ”De 4 Sikre” i 2013, 2015 og 2016, samt i ”96-Rækken” i 2010, 2013, 2015 og 2016, må betragtes som lidt
af en Stormester i LUNDS TIPSFORENING. I 2018 blev det til en 5. plads til ARSENAL, så det var derfor
underligt at se ARSENAL kollapse i sæsonen 2019, hvor han for det meste huserede i bundfeltet og endda
10 uger før afslutningen, måtte anses for at kunne komme i nedrykningsfare. ARSENAL fik dog reddet
stormen af og fik sig hevet op på en trods alt fin 14. plads. Det var især taktikken i ”De 4 Sikre” der
smuttede for ARSENAL i 2019. Men ARSENAL vender med sikkerhed tilbage i ny form i 2020
.
40 – SPVK huserede også hernede i bundregionen det meste af 2019 sæsonen og faldt længere og længere
tilbage og der var langt op til det bedste resultat for SPVK, nemlig 2. pladsen i 2015 i Danmarks bedste
Danmarksturnering. I sæson 2018 sluttede SPVK på en 12. plads men i 2019 blev det ”kun” til en 15. plads,
men trods alt et forlænget ophold i den bedste række og chance for et nyt forsøg i 2020
.

Stormester
ARSENAL (DT-Mester 2007,2015 og 2016)
Nr. 14 i DT 1. Div. 2019

SPVK var ude af form
SPVK
Nr. 15 i DT 1. div. 2019

42 – FAR var den absolutte bundtipper 10 runder før slutfløjtet og ikke ret mange havde forestillet sig at
FAR skulle forny opholdet i den bedste række, men en kolossal slutspurt blev sat ind og vel nok en af årets
bedste redninger i LUNDS TIPSFORENING blev præsteret. FAR sluttede i sæson 2018 på 10. pladsen og det
må være realistisk at FAR i kraft af 16. pladsen her i sæson 2019, stræber på forbedring af denne placering i
2020, især hvis den gode form fortsætter i 2020
.
44 – SELECT foreningens Liga-Turneringsleder havde store problemer i sæson 2019 og var 10 uger før
afslutningen på en overraskende nedrykningsplads og kæmpede de sidste 10 uger lige omkring stregen og
var i fare til sidste fløjt, men klarede lige akkurat skærene, ved hjælp af en god enkel-række og med meget
lille margen ned til tipperne på stregens anden side. SELECT sluttede så sent som i 2017 på 3. pladsen i
denne Danmarks bedste Danmarksturnering, så mon ikke resultatet i sæson 2019 var en fejltagelse og at
formen bliver pudset af til den kommende sæson 2020
.

FAR reddede sig
FAR

SELECT reddede sig
SELECT

Nr. 16 i DT 1. Div. 2019

Nr. 17 i DT 1. div. 2019

44 – FOX og PIQUET er samme tipper og tipper samme rækker hver uge, så hvis én ryger ud, er det begge
signaturer der ryger og det var lige netop hvad der skete. FOX er ellers veteran i turneringen og har endda
en 2. plads i 2007 i denne bedste række i bagagen, samt vinder af ”96-Rækken” i 2009. Men i sæsonen 2019
gik det galt og med meget små marginaler måtte han lide dette smertelige nederlag og sende begge sine
signaturer en tur ned i den 2. bedste række
. FOX/PIQUET må nu reflektere på, hvad det egentlig var der
gik galt og skulle han måske have varieret rækkerne lidt så en af signaturerne måske havde overlevet i
rækken. Ja der er nok mange meninger om dette, men lad os se om ikke FOX/PIQUET vender tilbage
.
47 – BRULA der i sæson 2018 kun lige med nød og næppe blev i den bedste række, kunne ikke gentage
dette kunststykke i sæson 2019 og sluttede på den kedelige sidste nedrykningsplads
. BRULA kæmpede
det meste af sæsonen i bundfeltet og var i de sidste 10 uger til tider på den rigtige side af stregen, men en
lille trang til at satse lidt og gamble lidt nu og da kostede måske. Men ellers var det ”Enkel-Rækken” der
koksede totalt og det kostede dyrt i den samlede stilling. Men BRULA er en tipper, der nok skal komme igen
med nye kræfter i 2020
.

FOX var ikke i stødet
FOX / PIQUET
Nr. 18 og Nr. 19 i DT 1. Div. 2019

BRULA klarede den ikke
BRULA
Nr. 20 i DT 1. div. 2019

Harry

DANMARKSTURNERINGEN 2. DIV. * rapport fra 2019 *
I DANMARKSTURNERINGEN 2. division i Danmarks bedste Tipsturnering var der også hård kamp om
slutplaceringerne og de tre oprykningspladser til den bedste række. Kampen stod i særdeleshed blandt de
første fire tippere, der kæmpede hårdt om placeringerne lige til det sidste. I teorien var der tre tippere
mere, der kunne komme op og blande sig. I bunden af rækken var der seks tippere der kæmpede for
degradering og udrykning af rækken. Læs herunder hvordan det hele sluttede. Tallet før signaturen er slutpladsciffer.

10 – GALWAY den stærke tipper, der på et hængende hår glippede oprykning i 2018, viste sæsonen
igennem, at det ikke er tilfældigt, at han var så tæt på i sæson 2018 og trods utrættelig modstand holdt han
de andre tippere bag sig og sluttede rimeligt sikkert på 1. pladsen af den bedste række og kan nu prøve
kræfter med de skrappe tippere i Danmarksturneringens bedste og fineste række. GALWAY har
tilsyneladende ingen svagheder, idet han er med i toppen af alle discipliner. Så GALWAY skal nok klare den i
det højere luftlag
.

GALWAY sikker vinder af Danmarksturneringens 2. division 2019
GALWAY
STORT TILLYKKE

10 – DERBY har været med i førerfeltet det meste af sæsonen og var i høj grad kandidat til oprykning til
Danmarks bedste Danmarksturnering. Det lykkedes til fulde i kraft af meget stabil tipning i hele sæsonen. I
”De 4 Sikre” smuttede førstepladsen dog i sidste runde, men alligevel må man sige, at sæson var en stor
succes for DERBY, der hermed skal debutere i den bedste række i 2020
, så vi se om formen holder.

DERBY stabil tipning i hele sæsonen gav billet til den bedste række
DERBY
Nr. 2 i DT 2. div. 2019
STORT TILLYKKE

.

15 – MALTHE var med i opløbet om topplaceringerne i denne næstbedste DT-række og i sidste runde
lykkedes det ham at få sig sneget ind på 3. pladsen og dermed oprykningsbillet til den bedste række
.
MALTHE var især stærk i ”Enkel-Rækken” som han vandt i klar stil. I ”De 4 Sikre” var MALTHE også helt i top
med en 2. plads. Så vi må se hvad MALTHE kan præstere blandt de skrappe drenge i den bedste række
.

MALTHE snuppede 3. pladsen i sidste runde
MALTHE
Nr. 3 i DT 2. div. 2019
STORT TILLYKKE

20 – CHELSEA var på 3. pladsen før sidste runde, men kiksede lige på målstregen
og kan nu kun håbe på
en billet til de ”højere luftlag” såfremt der skulle være ”frafald” i den bedste række. CHELSEA den ”unge
LUND-tipper” fra Færøerne har forbedret sig rigtig meget i forhold til 16. pladsen i sæson 2018 og har
tippet rigtig godt i sæsonen 2019 og har dermed kvalifikationerne i orden til den bedste række, såfremt der
mod forventning skulle mangle, ellers må CHELSEA lige snuppe en omgang mere i denne række
.
22 – BØLLE gjorde alt hvad han kunne for at komme længere frem i rækken, men havde desværre ikke
evnerne til mere og må så være tilfreds med en samlet placering som nr. 5 i den næstbedste række i LUNDS
TIPSFORENING. Trods alt en bedre placering end 6. pladsen i sæson 2018
. BØLLE var svag i ”De 4 Sikre”,
men kæmpede på et tidspunkt med i kampen om 1. pladsen i såvel ”Enkel-Rækken” som ”96-Rækken” men
det lykkedes heller ikke for BØLLE, så lidt skuffende trods alt
.

CHELSEA kiksede
CHELSEA
Nr. 4 i DT 2. div. 2019

BØLLE kiksede
BØLLE
Nr. 5 i DT 2. div. 2019

24 – VIPTIP har som signaturnavnet også fortæller, VIPpet og TIPpet hele sæsonen og ender med en yderst
hæderlig slutplacering her i feltet på 6. pladsen
. VIPTIP er rimelig tippende i alle discipliner, men vil han
blande sig blandt de bedste, skal formen alligevel forbedres her i 2020.

25 – MIKI bliver bedre og bedre og skiftede sidste sæsons 15. plads ud med en flot samlet 7. plads
.
MIKI har dog et stort problem med ”Enkel-Rækken”, så det skal der arbejdes lidt på fremadrettet, men til
gengæld er MIKI godt kørende i ”De 4 Sikre” hvor han blev en fornem vinder
. Så hvis MIKI får rettet lidt
op på det kan han blive blandt de bedste i rækken i 2020.

VIPTIP klarede sig hæderligt
VIPTIP

MIKI er på rette spor
MIKI

Nr. 6 i DT 2. div. 2019

Nr. 7 i DT 2. div. 2019

26 – NUSER kæmpede også hårdt til det sidste, men måtte skuffende konstatere, at det heller ikke blev i
2019, at der blev løst billet til gensyn i den bedste række
. Minderne som ”Vinder af De 4 Sikre” i 1988
og ”Vinder af Enkel-rækken” i 1992, kan ingen dog tage fra NUSER
. Så det blev ”kun” til en 8. plads i
sæson 2019, men NUSER har ikke tabt gnisten og forsøger igen i 2020
.
26 – TYNDE blev bedre og bedre i løbet af sæsonen. 10 uger før deadline var TYNDE nr. 13 men så kom der
lidt mere gang i den, men ”De 4 Sikre” spændte ben for at komme helt til tops, men til gengæld lykkedes
det for TYNDE at hive 1. pladsen hjem i ”96-Rækken” i allersidste runde, så lidt succes var trods alt hjemme,
så den oplagte vending ”tynd tipning” kan ikke bruges længere
. En flot 9. plads var hjemme
.

NUSER fik hæderlig placering
NUSER
Nr. 8 i DT 2. div. 2019

TYNDE klarede sig godt
TYNDE
Nr. 9 i DT 2. div. 2019

27 – HARRY ja hvad skal man sige? Veteranen HARRY hang på topfeltet det meste af sæsonen og var på 5.
pladsen før sidste runde, men så tog den velkendte nervøsitet fat, så tæt på målet blev HARRY atter en
gang i vildrede, om der skulle satses eller tippes sikkert, - desværre vandt ”satser-genet” og HARRY tog en
ordentlig dukkert helt ned til 10. pladsen
. HARRY er en af de tippere, der desværre ikke kan holde
hovedet koldt, når det virkelig gælder, - men tips-gnisten forsvinder aldrig
. Nyt forsøg gøres i 2020.
28 – STEAM der for 10 uger siden opholdt sig lige før nedrykningsstregen, har lyttet til de ”vise ord” herfra
og har ændret taktikken og STEAM har foretaget et imponerende kæmpespring op til en slutplacering som
nr. 11 – det er godt klaret
. STEAM har dæmpet sin trang til total gambleragtig tipning og ned til kun ”nu
og da” gamblertipning

HARRY fik en dukkert
HARRY

STEAM imponerede
STEAM

Nr. 10 i DT 2. div. 2019

Nr. 11 i DT 2. div. 2019

33 – KAILUA tog lidt for afslappet på tipningen i 2019 og i forhold til sæson 2018, hvor KAILUA sluttede på
5. pladsen, må slutplaceringen som nr. 12 i denne sæson, siges at være lidt skuffende. KAILUA er meget
stærk i ”De 4 Sikre” men så er det også sagt. Der skal strammes lidt op på de øvrige discipliner i 2020
.
35 – ZICO den færøske veteran, har lige som ”visse andre veteraner” problemer med at holde dampen
oppe i hele turneringen og tipningen bliver noget svingende. 10 runder før målet, var ZICO den bedste i ”De
4 Sikre”, men det smuldrede væk og tipningen blev febrilsk
. ”96-Rækken” var katastrofal dårlig og trak
ned på det samlede resultat, som blev en 13. plads. Men mon ikke det bliver bedre i 2020, som hermed
udnævnes til veteranernes år (de rigtig gamle veteraner
).

KAILUA slappede af
KAILUA
Nr. 12 i DT 2. div. 2019

ZICO svingede for meget
ZICO
Nr. 13 i DT 2. div. 2019

35 – VINDING havde en lidt halvsløj sæson hvor han befandt sig i den nedre halvdel det meste af tiden.
VINDING var jo nedrykker oppe fra det fine selskab, men fik dog trods alt stoppet nedturen og sluttede her
på en beskeden 14. plads
. VINDING har en paradedisciplin, - nemlig ”De 4 Sikre” men der skal rettes
meget op på de to øvrige discipliner, ellers bliver det svært i 2020.
36 – LPHJ klarede sig hæderligt igennem debut-sæsonen i rækken, men tipningen var ikke imponerende,dog havde LPHJ en rimelig fin ”96-Række”, så en samlet placering som nr. 15
. Lidt ændring i taktikken,
så kan det være slutresultatet bliver bedre i 2020
.

VINDING og LPHJ klarede den begge
VINDING

LPHJ

Nr. 14 i DT 2. div. 2019

Nr. 15 i DT 2. div. 2019

40 – AGGER var i denne sæson lidt langt fra placeringen som nr. 12 i 2018. AGGER var sløjt kørende det
meste af sæsonen og det medførte en slutplacering som nr. 16 i sæsonen 2019
, - ikke så langt fra
stregen, men dog trods alt på den rigtige side
. Det var især ”De 4 Sikre” der voldte problemer og
ødelagde alt for ham. Men mon ikke AGGER kommer stærkt igen i 2020?
41 – GAMBLER var for 10 uger siden på den forkerte side af stregen og ikke ret mange anså det for muligt,
at han skulle kunne blive i rækken, men her tog mange fejl
, - selv om det er ”gamblingens mester” vi
har her, kan GAMBLER godt tippe når det gælder og en væsentlig forbedring i slutfasen, reddede GAMBLER
og et nyt ophold i rækken blev sikret og selv om det var en placering lige før stregen, så var det en sikker
redning
. Man må sige tillykke med en flot 17. plads, - og mirakel-redningen
.

AGGER og GAMBLER kan fejre overlevelsen
AGGER
Nr. 16 i DT 2. div. 2019

GAMBLER
Nr. 17 i DT 2. div. 2019

49 – SPURS fortsatte den totale nedtur, - ned fra den bedste række i 2018 og nu ned fra den 2. bedste
række i 2019
. Så kan det næsten ikke blive værre. Men tipningen har også været katastrofal og med to
meget dårlige discipliner ”De 4 Sikre og 96-Rækken” er det næsten umuligt at gøre sig gældende. Så
resultatet bliver et smut ned i DT 3. division og samle nye kræfter, - så kan det kun gå opad igen
.
SPURS havde nedtur i 2019 og er ude af DT 2. div.

49 – LUCKY var for 10 uger siden i rimelig sikkerhed på den rigtige side af stregen, men det var som om der
gik lidt panik i LUCKY i slutfasen og der blev kastet en del X-er ind på kuponen. Desværre var det ikke de
rigtige steder
, så resultatet blev desværre en slutplacering hernede på den forkerte side af stregen.
Enkel-rækken var simpelthen en katastrofe, så der skal specieltrænes en hel del med enkel-rækken i 2020,
hvis tips-fremtiden skal komme til at se bedre ud
.

LUCKY fik ingen gave af konkurrenterne og feberredningen som LUCKY udfører på billedet udeblev også,
så mon ikke der skal tænkes på en lille træningslejr, for at få formen opfrisket !
På vegne af deltagerne i DT. 2. division vil vi sige tak for frisk tipning i 2019, vi håber at se dig igen

.

55 – SCHØN debutanten, der fik en ”fribillet” til DT 2. division, fandt vist ud af, at det var et skrapt selskab,
han var kommet i og SCHØN nåede aldrig at vænne sig til tempoet i rækken og var konstant i
nedrykningsfare. Kun i ”Enkel-rækken” kunne SCHØN være lidt med, men når de to andre discipliner var
helt i bund er der desværre intet at gøre
. En tur ned og vende i 3. DT og samle lidt erfaring, så skal det
nok gå fremad igen
.

SCHØN kan desværre heller ikke fejre noget, det må snarere kaldes gravøl, men vi forventer at se SCHØN
på optur igen lige pludselig
. God vind
!

Harry

DANMARKSTURNERINGEN 3. DIV. * rapport fra 2019 *
I DANMARKSTURNERINGEN 3. division 2019 i Danmarks bedste Tipsturnering, var der to tippere, der havde
skilt sig ud i toppen og var ret sikre på at slutte på de to bedste pladser. Herefter var der hård kamp blandt
mange om så god placering som muligt og især den 3. præmiegivende placering, samt oprykningsbillet til
den næstbedste række. I bunden af rækken var der tæt kamp mellem fem tippere der alle var i farezonen
og mulig udrykning. Læs herunder hvordan det hele endte.

Det har ikke været muligt, at få tilmeldinger nok til denne række, så kun 4 af signaturerne er ”rigtige”
tippere der har indvilliget i at være med for halv pris og alle de andre er ”fiktive tippere”, hvor det er den
skrappe turneringsleder, der sætter tegnene.

Nr. 1:
08 – LUTON den fiktive tipper, der styres af den skrappe turneringsleder, holdt fast i topplaceringen, selv
om han blev presset lige til det sidste. LUTON havde hele foreningens bedste enkel-række med 361 (6,95 i
gennemsnit pr. uge). Vinder af både ”Enkel-række og 96-række)
.

Nr. 2:
08 – UHRE der kom med på afbud, er turneringslederen egen signatur og var som ventet godt kørende og
levede helt op til forventningerne om en top-placering. UHRE blev sikker vinder af ”De 4 Sikre”. Så med
denne præstation har UHRE hermed fået billet til DT 2. division
.

UHRE ”vinder” af Danmarksturneringens 3. division 2019
UHRE
Nr. 3:
16 – LEEDS fiktiv tipper satte sig på 3. pladsen og den sidste officielle oprykningsplads

.

Nr. 9 og Nr. 10 :
28 – BAMSE der også var med på afbud, var i lange perioder med helt fremme, men kunne ikke være med i
spurten, hvor tipstegnene blev for febrilske og banede vej for en lille nedtur
. Men en billet til DT 2.
division er dog alligevel i vente, hvis BAMSE vil
, p.g.a. de mange ”fiktive tippere” foran, der ikke rykker
op.
29 – SOFUS også med på afbud, var 10 uger før målet på 3. pladsen, men kunne ikke klare nervepresset og
satsede helt vildt i slutfasen og resultatet blev en nedtur helt ned på en 10. plads
. Men også her er en
”fribillet” til 2. DT i vente til SOFUS, hvis han vil
, p.g.a. de mange ”fiktive tippere” foran, der ikke rykker
op.

BAMSE / SOFUS gik ned med flaget i slutspurten
BAMSE / SOFUS
Nr. 9 / Nr. 10

Nr. 14:
36 – AYA der er den 4. og sidste ”levende tipper” i rækken, sluttede langt nede i rækken, især på grund af
den katastrofal svage ”Enkel-række”
. Til gengæld kørte ”De 4 Sikre” rigtig godt, så mon ikke der kan
rettes op på det i 2020
. En fribillet til 2. DT er også i sigte her
.

AYA havde nedtur, men ender måske med optur alligevel
AYA

Harry

MÅNEDENS TIPPERE * rapport fra 2019 *
Månedens tipper er en konkurrence, der kører i hver af Danmarksturneringens tre divisioner og udregnes
efter et form-barometer hver måned. Der er en præmie til Månedens Tipper i hver division.
Danmarksturneringen 1. division:

MÅNEDENS TIPPERE:

FUTTE / LIONS / TOFFEE

LUND

MARSCHA

 januar 

 februar 

 marts 

CORK

FUTTE / LIONS / TOFFEE

FRYDKÆR

 maj 

 juni 

CORK

FOREST

IDSKOV

 juli 

 august 

 september 

 april 

IDSKOV

KINKS

MARSCHA

 oktober 

 november 

 december 

Danmarksturneringen 2. division:

MÅNEDENS TIPPERE:

STEAM

DERBY

GALWAY

 januar 

 februar 

 marts 

GALWAY

SPURS

CHELSEA

 april 

 maj 

 juni 

BØLLE

STEAM

DERBY

 juli 

 august 

VINDING

GALWAY

STEAM

 oktober 

 november 

 december 

 september 

Danmarksturneringen 3. division:

MÅNEDENS TIPPERE:

LYNGE

LEEDS

LUTON

 januar 

 februar 

 marts 

LUTON

PIRLO

TRUMF

 april 

 maj 

 juni 

SOFUS

UHRE

LEEDS / LUTON

 juli 

 august 

 september 

BRØNDBY

UHRE

UHRE

 oktober 

 november 

 december 

Harry

ÅRETS TOPSCORER * rapport fra 2019 *
ÅRETS TOPSCORER er en konkurrence, hvor alle 60 tippere i Danmarksturneringen automatisk deltager. Det
er den samlede score uge for uge hele året, der ligger til baggrund for ÅRETS TOPSCORER. Hver uge året
rundt gives der point til de bedste. Der gives 10 point til rundens bedste tipper(e) derefter 5, 4, 3 og 2 point
til de fem bedste.
Her under ÅRETS TOPSCORER Top 10 – Liste 2019:

64 point * Nr. 10 – BRØNDBY (3. div.): En fiktiv signatur BRØNDBY, der styres af turneringslederen.
Igennem sæsonen har der været 3 uger med maximum-point, så de resterende point er optjent ved god
stabil tipning gennem hele sæsonen.
64 POINT * Nr. 9 – MARSCHA (1. div.): Den velkendte skrappe tipper fra toppen af den bedste række,
tipper normalt meget sikkert, men alligevel er det i 4 af årets uger lykkedes for MARSCHA at hente
maximum-point, resten er ved stabil tipning.
64 point * Nr. 8 – SCHØN (2. div.): Den lidt gamblende tipper SCHØN fra bunden af 2. division, har hele 5
uger i årets løb været den bedste tipper og dermed høstet maximum-point, derudover er det ikke den store
pointhøst der er kommet hjem.
65 point * Nr. 7 – AYA (3. div.): Der har i sæsonens løb været 4 gange, hvor AYA har været ugens bedste
tipper og derved opnået maximum-point. Derudover har AYA trods alt scoret lidt løbende point også.

MARSCHA – nr. 9

SCHØN – nr. 8

AYA - nr. 7

71 point * Nr. 6 – LUCKY (2. div.): Alt eller intet er muligvis LUCKY`s valgsprog, idet han har hele 5 uger
med maximum-point. Derudover er der ikke den store point-høst. Lidt mere held i løbet af sæsonen og
placeringen var blevet endnu bedre og blandt de fem præmiegivende placeringer.

LUCKY – nr. 6

DER ER PRÆMIER TIL DE 5 BEDSTE:
78 point * Nr. 5 – FOREST (1. div.): Tipperne i 1. division tipper traditionelt meget favoritbetonet og har
sjældent de store udsving, så det er lidt af en præstation, alligevel at være så højt oppe på listen. FOREST
havde 5 uger med maximum-point og de resterende point som belønning for generel stærk tipning. FOREST
blev faktisk ÅRETS TOPSCORER i 2016 og nr. 3 i sidste sæson 2018.

FOREST er også med i toppen af Topscorer-listen
FOREST – nr. 5
79 point * Nr. 4 – FRYDKÆR (1. div.): Veteranen FRYDKÆR fra den bedste række er også kendt for lidt
”gamblet” tipning nu og da og det er ikke overraskende at finde FRYDKÆR her i toppen af listen. FRYDKÆR
blev helt tilbage i 1998 ÅRETS TOPSCORER og har også en 3. plads fra 2001 i rygsækken. I løbet af sæsonen
fik FRYDKÆR maximum-point i de 5 af ugerne.

FRYDKÆR er igen med i toppen af Topscorer-listen
FRYDKÆR – nr. 4
80 point * Nr. 3 – LEEDS (3.div.): Endnu en fiktiv tipper godt placeret og turneringslederen har selvfølgelig
mulighed for lidt chance-tipning og dermed gode chancer for top-point nu og da. LEEDS har haft 6 uger med
maximum-point i løbet af sæsonen.
106 point * Nr. 2 – STEAM (2. div.): Et godt forspring til STEAM, der også er kendt for lidt frisk utraditionel
tipning og det medfører gevinst i denne disciplin. Hele 9 uger i løbet af sæsonen har han været den bedste
tipper, men desværre har der så også været mange uger der trækker den anden vej med hensyn til
placeringen i Danmarksturneringen
, men ÅRETS TOPSCORER disciplin mestrer han og STEAM blev
ÅRETS TOPSCORER i 2013. I år opnåede STEAM en meget flot 2. plads.

STEAM – NR. 2 og den bedste “levende tipper” i ÅRETS TOPSCORER

.

120 point * Nr. 1 – LUTON (3. div.): Ja hvem havde troet, at det skulle lykkes for en fiktiv tipper, at komme
helt til tops og blive ÅRETS TOPSCORER. Men det er lykkedes for den skrappe turneringsleder, at arbejde
LUTON helt frem til toppen af denne disciplin. Også her blev grundlaget lagt ved hjælp af 10 uger i løbet af
sæsonen med maximum-point.

Harry

POKALTURNERINGEN * rapport fra 2019 *
I pokalturneringen deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen.
Der kæmpes mand-mod-mand indtil en signatur har vundet 2 kampe og der fortsættes indtil næste runde
begynder. Er der i en kamp, stadig ikke fundet en afgørelse inden næste runde går i gang, må der fintælling
til efter nærmere beskrevne regler.

1. runde:
Der var 3 interne opgør mellem tippere fra den bedste række.
TOFFEE – FOX (7 – 8, 10 – 9, 5 – 7): Den rutinerede ræv FOX, der blev Pokalmester i 2016, satsede og vandt
sikkert i det 3. opgør efter en sejr til hver side.
KINKS – MARSCHA (8 – 6, 12 – 11): MARSCHA havde en sjælden nedtur i den første kamp og det store
nederlag kom han sig aldrig over, selv om han havde en fantastisk score i returopgøret, så var han uheldig
lige nøjagtig at møde DT-turneringslederen KINKS, der havde en fænomenal score på 12 rigtige. Så
MARSCHA Pokalmesteren fra 2017 var hermed ude af Pokalturneringen allerede efter 1. runde.
CORK – IDSKOV (8 – 8, 11 – 11, 6 – 5, 8 – 8, 7 – 8, 7 – 7, 5 – 5): Her var rundens absolutte topopgør, mellem
sidste sæsons Pokalmester CORK og sidste sæsons nr. 2 i Pokalen nemlig IDSKOV. Som det også fremgår af
resultatet, var det en maratonduel mellem de to bedste og det lykkedes ikke, at få en afgørelse, selv efter 7
kampe, så man måtte helt ud i det absolut yderste af fintællingen, for at fremtvinge en ”heldig” sejr til
CORK, efter reglen om at CORK havde hjemmebane. IDSKOV med en 2. plads i såvel 2013 og 2018 var
hermed ude af Pokalen efter 1. runde.

TOFFEE

MARSCHA

IDSKOV

ude af Pokalen

Pokal-Mester 2017

var ude i et maraton-opgør

efter 1. runde

røg ud i 1. runde

men tabte efter ”fintælling”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der var 7 signaturer mere fra 1. division, der måtte forlade Pokalturneringen allerede efter 1. runde.
NIELSEN forlod turneringen efter tre opgør mod LUTON fra 3. division.
FRYDKÆR fik smæk 9 – 5 i første kamp mod SOFUS fra den laveste række og det kom FRYDKÆR sig aldrig
over, så efter fire opgør måtte han kapitulere og SOFUS havde præsteret en mindre sensation.
LUND fra den fine række måtte også overraskende se sig slået af 3. divisionstipperen UHRE.
BRULA nåede kun to kampe, førend han måtte se sig besejret af HARRY fra 2. division.

LIONS fra den bedste række måtte også forlade Pokalen efter nederlag mod LUCKY fra den 2. bedste række.
NORWICH fra 1. division, måtte trods en kæmpesejr på 12 - 7 i det 2. opgør, alligevel forlade turneringen til
fordel for VINDING fra 2. division. Rutinerede NORWICH har flere fine placeringer i Pokalen, 3. plads i 1993
og 2013, samt en 2. plads i 2014, men altså ude efter 1. runde. VINDING figurerer også på Pokalens Top-3
liste med en 3. plads i 2015.
SELECT fra den bedste række var ude i en rigtig hård duel over fem kampe, mod MANUTD i den laveste
række, men den fiktive tipper fra den laveste række trak det længste strå.

NIELSEN

LIONS

FRYDKÆR

LUND

NORWICH

BRULA

SELECT

1. divisions-tippere der forlod Pokalturneringen allerede efter 1. runde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZLATAN, VIPTIP, BØLLE og FAR var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre.
Følgende er videre efter 1. runde:
DT 1. division: 10 sign.: FOX, SENIOR, ARSENAL, KINKS, FUTTE, CORK, FOREST, SPVK, PIQUET, FAR.
DT 2. division: 10 sign.: VIPTIP, DERBY, TYNDE, HARRY, LUCKY, NUSER, VINDING, GALWAY, MALTHE, BØLLE.
DT 3. division: 12 sign.: ZLATAN, LEEDS, LUTON, MESSI, SOFUS, UHRE, AYA, ERIKSEN, FRÆSER, TRUMF,
CHAMP, MANUTD. De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. runde:
I denne runde var der to opgør mellem signaturer fra den bedste række.
KINKS – FUTTE (6 – 7, 6 – 6, 3 – 4): Også i denne runde mødte KINKS en kollega fra den samme top-række,
nemlig FUTTE, men meget overraskende var det den rutinerede KINKS der måtte forlade Pokalen for denne
gang.
SPVK – PIQUET (7 – 7, 5 – 6, 4 – 6): Igen et opgør blandt to signaturer fra den bedste række. I kraft af
PIQUET´s 3. plads i Pokalen i 2018, var han absolut favorit. Efter tre kampe måtte SPVK, da også kaste
håndklædet i ringen og forlade Pokalturneringen.

KINKS
overraskende ude af Pokalen
efter 2. runde

SPVK
var ude i tre kampe
men forlod Pokalen

---------Der var også to opgør mellem signaturer fra 2. division.
TYNDE – HARRY (7 – 6, 6 – 5): Pokalmesteren fra 2015 TYNDE, mødte en af de gamle drenge HARRY fra
samme række. TYNDE klaskede hermed HARRY ud af Pokalen med to sikre sejre og ødelagde hermed
HARRY´s drøm om en forbedring af 2. pladsen i årene 1985, 1987 og 2000.
VINDING – GALWAY (5 – 6, 6 – 6, 6 – 5, 5 – 5, 6 – 6, 7 – 9): I dette opgør mellem to signaturer fra den
mellemste række, mødte stærke GALWAY hård modstand og der måtte 6 kampe til førend han tog billetten
til videre deltagelse hjem. VINDING ude for denne gang.

HARRY

VINDING

måtte vinke farvel

kæmpede hårdt

til drømmen om succes

men tabte efter 6 kampe

---------Så var der også to opgør fra den laveste række.
LUTON – MESSI og ERIKSEN – FRÆSER er alle fire fiktive signaturer, så ingen videre omtale her.
---------Der var to opgør mellem signaturer fra den bedste række og signaturer fra den næstbedste række.
CORK – LUCKY (6 – 5, 6 – 3): CORK fra toppen af den bedste række mødte LUCKY fra bundgruppen i 2.
division og der var da heller ingen tvivl om sejren, med CORK´s to sikre sejre. LUCKY hermed færdig i
Pokalen.
BØLLE – FAR (6 – 7, 6 – 6, 4 – 3, 4 – 6): BØLLE fra toppen af den næstbedste række var nok en lille smule
favorit mod FAR fra bunden af den bedste række, men ikke desto mindre præsterede FAR en sikker sejr og
sendte hermed BØLLE ud af turneringen.

LUCKY

BØLLE

kunne intet stille op
og røg ud af Pokalen her

gjorde betydelig modstand
men måtte erkende nederlaget

---------Der var fire opgør mellem signaturer fra den bedste række og den laveste række.
FOX – SOFUS (7 – 6, 6 – 5): Pokalmesteren fra 2016 FOX fra den bedste række, vandt sikkert mod SOFUS fra
den laveste række og sendte ham dermed ud af turneringen.
UHRE – SENIOR (8 – 7, 6 – 6, 6 – 6, 5 – 5, 6 – 6, 9 – 9, 4 – 4): UHRE fra toppen af 3. division var ude i rundens
absolutte maraton-opgør mod SENIOR fra den bedste række. UHRE sejrede i den første kamp og derefter
uafgjort i de seks efterfølgende kampe. Så UHRE videre på grund af den enlige sejr. SENIOR takkede
hermed af i Pokalen efter en rigtig god indsats, hvor det var marginalerne der skilte.

SOFUS

SENIOR

kunne ikke klare

ude af Pokalen

den tidligere Pokal-Mester

efter maraton-opgør

AYA – ARSENAL (4 – 7, 4 – 5): ARSENAL fra den bedste række, var storfavorit i dette opgør mod debutanten
AYA fra den laveste række og det levede ARSENAL helt op til med to sikre sejre. AYA ude for denne gang.

AYA debutanten kunne ikke klare den rutinerede ARSENAL og røg ud her
AYA

TRUMF – FOREST (6 – 8, 6 – 6, 4 – 6): FOREST fra den bedste række levede helt op til forventningerne mod
den fiktive tipper TRUMF fra den laveste række.

De sidste fire kampe var mellem tippere fra 2. division og 3. division.
ZLATAN – VIPTIP (7 – 6, 5 – 6, 4 – 5): VIPTIP fra den næstbedste række mødte den fiktive signatur ZLATAN
og selv om ZLATAN sejrede i det første opgør, lykkedes det dog VIPTIP at vende opgøret og sikre sig
billetten til næste runde. Selv om ZLATAN er fiktiv, figurerer han alligevel på Pokal Top-3 listen med en 2.
plads i 2017, men slut for denne gang.
DERBY – LEEDS (6 – 6, 4 – 6, 4 – 5): DERBY fra toppen af 2. division mødte den fiktive tipper LEEDS og måtte
se et samlet nederlag i øjnene. Så DERBY hermed ude efter 2. runde.
CHAMP – NUSER (7 – 6, 6 – 5): NUSER fra toppen af 2. division mødte en fiktiv CHAMP fra bunden af 3.
division og røg meget overraskende ud efter to nederlag på stribe. Et farvel til NUSER i Pokalen.

DERBY

NUSER

ude af Pokalen

blev slået ud i 2. runde

efter tre kampe i 2. runde

af en ”fiktiv tipper”

MANUTD – MALTHE (8 – 6, 4 – 6, 4 – 4, 4 – 5): MALTHE fra den bedre halvdel i 2. division, fik et kæmpechok
i første opgør, hvor der var smæk, men han kom godt igen og fik vendt den samlede kamp til hans fordel.
MANUTD den fiktive tipper var hermed færdig i turneringen.
---------Følgende er videre efter 2. runde:
DT 1. division: 7 sign.: FOX, ARSENAL, FUTTE, CORK, FOREST, PIQUET, FAR.
DT 2. division: 4 sign.: VIPTIP, TYNDE, GALWAY, MALTHE.
DT 3. division: 5 sign.: LEEDS, MESSI, UHRE, FRÆSER, CHAMP. De fremhævede signaturer er alle fiktive
tippere ”styret” af turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. runde:
Der var et enkelt rent 1. divisions-opgør.
ARSENAL – FUTTE (6 – 6, 9 – 10, 8 – 7, 8 – 8, 4 – 4, 6 – 7): To tippere fra den bedste række tørnede sammen
her. Det var et meget hårdt og jævnbyrdigt opgør, der efter 6 hårde kampe, faldt ud til FUTTE`s fordel.
ARSENAL hermed færdig i Pokalen efter 3. runde.

ARSENAL røg ud af Pokalturneringen efter hård kamp i 3. runde
ARSENAL
---------Der var tre opgør mellem signaturer fra den bedste række og den laveste række.
MESSI – FOX (6 – 6, 10 – 11, 9 – 9, 8 – 7, 5 – 4): I dette opgør var Pokalmesteren fra 2016 FOX fra den
bedste række storfavorit. Efter det andet opgør havde FOX det ene ben i kvartfinalen, men vupti så gik det
galt med to nederlag på stribe og et meget overraskende exit for FOX var en kendsgerning. Den fiktive
signatur MESSI levede i den grad op til det fornemme signaturnavn.

FOX Pokal-Mester i 2016 fik ikke det rette stød ind og røg ud efter hård kamp
FOX
FRÆSER – CORK (5 – 6, 10 – 10, 9 – 9, 7 – 7, 4 – 4, 6 – 6, 8 – 8): Den skrappe toptipper CORK fra den bedste
række, vandt den første kamp, men så var det konstant uafgjort i de efterfølgende kampe i dette maratonopgør, så den ene sejr var nok til at gå videre i turneringen. Den fiktive tipper FRÆSER kæmpede godt men
er hermed ude.
FOREST – CHAMP (6 – 5, 11 – 9): FOREST fra den bedste række mødte igen en fiktiv signatur fra den laveste
række. Det blev til en meget sikker samlet sejr til FOREST, der hermed fik billet til kvartfinalen.
---------Der var to opgør mellem signaturer fra den bedste række og signaturer fra den næstbedste række.
GALWAY – PIQUET (6 – 6, 10 – 11, 9 – 9, 7 – 7, 4 – 4, 6 – 5, 8 – 8): Sidste sæsons nr. 3 I Pokalen PIQUET fra
den bedste række var ude I rundens andet maratonopgør mod skrappe GALWAY fra toppen af 2. division.
Et åbent opgør, hvor PIQUET kunne have afgjort det efter sejren i det andet opgør, men det glippede og
PIQUET er ude af Pokalen.
MALTHE – FAR (6 – 5, 10 – 10, 8 – 9, 8 – 7): Her var det MALTHE fra toppen af 2. division, der mødte
bundtipperen FAR fra 1. division. Men der var hård kamp om billetten til kvartfinalen, men MALTHE tog
stikket hjem. FAR kæmpede godt men måtte alligevel kapitulere til sidst og forlade turneringen.

PIQUET og FAR røg begge ud her i 3. runde
PIQUET

FAR

---------De sidste to kampe var mellem tippere fra 2. division og 3. division.
VIPTIP – LEEDS (6 – 6, 9 – 10, 7 – 9): VIPTIP fra 2. division mødte den fiktive tipper LEEDS fra 3. division.
VIPTIP var vel nok favorit, men kunne intet gøre mod LEEDS der hev en sikker samlet sejr hjem. VIPTIP er
færdig i Pokalen for denne gang.
UHRE – TYNDE (6 – 5, 11 – 9): Den skrappe signatur UHRE fra 3. division mødte TYNDE fra den næstbedste
række og der var ingen tvivl om udfaldet. To sikre sejre og så var den hjemme og UHRE hermed videre til
kvartfinalen. TYNDE stod af her efter 3. runde.

VIPTIP

TYNDE

var favorit, men tabte

kunne ikke gøre noget

mod en ”fiktiv tipper”

mod den skrappe signatur

Følgende er videre efter 3. runde:
DT 1. division: 3 sign.: FUTTE, CORK, FOREST.
DT 2. division: 2 sign.: GALWAY, MALTHE.
DT 3. division: 3 sign.: LEEDS, MESSI, UHRE. De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af
turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvartfinalerne:
Der var et enkelt rent 1. divisions-opgør.
CORK – FOREST (7 – 6, 8 – 9, 4 – 5): Et vaskeægte top-opgør blandt to af de absolut bedste signaturer fra
den bedste række. På forhånd var det umuligt at tippe udfaldet af dette opgør, så dagsformen ville gøre
udslaget. CORK er regerende Pokalmester fra 2018, men FOREST er godt kørende i denne sæson. Efter tre
kampe måtte sidste sæsons vinder CORK konstatere, at han var røget ud i kvartfinalen. FOREST fik hermed
billet til semifinalen.

CORK den regerende Pokal-Mester 2018 ude af Pokalen 2019 efter top-opgør
CORK

---------Der var et enkelt rent 2. divisions-opgør.
GALWAY – MALTHE (7 – 7, 8 – 8, 4 – 4, 4 – 4, 8 – 8, 4 – 5, 7 – 8): To af de bedste tippere i 2. division tørnede
sammen her. Også her ville dagsformen blive afgørende. Det blev et maraton-opgør, men efter fem hårde
uafgjorte kampe, var der ikke mere i GALWAY og han mistede pusten og var hermed ude af
Pokalturneringen for denne gang. MALTHE videre til semifinalen.

GALWAY mistede pusten efter 5 uafgjorte kampe og tabte så to i træk
GALWAY
---------Der var et enkelt rent 3. divisions-opgør.
LEEDS – MESSI (7 – 6, 8 – 8, 5 – 4): To fiktive signaturer var nået frem til kvartfinalen og mødte hinanden
her. LEEDS trak det længste strå. MESSI hermed ude.
---------Det sidste opgør var mellem en signatur fra den bedste række og en fra den laveste række.
UHRE – FUTTE (6 – 6, 9 – 8, 5 – 5, 4 – 4, 8 – 8, 5 – 5, 7 – 6): Den skrappe 3. divisionstipper UHRE mødte her
FUTTE fra den bedste række og i kraft af UHRE`s stærke tipning var det et åbent opgør. Det blev et
maratonopgør der sluttede med en samlet sejr til UHRE, der hermed fik billet til semifinalen. FUTTE gjorde
det godt, men måtte takke af for denne gang.

FUTTE fra den bedste række, tabte maraton-opgøret mod UHRE fra 3. division
FUTTE

Følgende er videre efter kvartfinalen:
DT 1. division: 1 sign.: FOREST.
DT 2. division: 1 sign.: MALTHE.
DT 3. division: 2 sign.: LEEDS, UHRE. Den fremhævede signatur er fiktiv tipper ”styret” af turneringslederen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semifinalerne:
LEEDS – UHRE (11 – 11, 8 – 7, 8 – 7): Lodtrækningen faldt ud således, at de to tilbageværende 3. divisionstippere skulle mødes her i den ene semifinale og vinderen ville derfor være klar til Pokalfinalen. Begge
signaturer er med i den absolutte top i 3. division, så her ville det være dagsformen, der gjorde udslaget.
Efter en enkelt uafgjort kamp vandt den fiktive signatur LEEDS to kampe i træk og en billet til Pokalfinalen
var hermed sikret. UHRE måtte tage til takke med en billet til kampen om 3. pladsen, men dog også en flot
præstation.
FOREST – MALTHE (11 – 11, 7 – 7, 7 – 7, 5 – 6, 8 – 8, 8 – 8, 7 – 7): FOREST fra den fine række var helt klart
favorit i dette opgør, som dog viste sig at blive et meget jævnbyrdigt og hårdt opgør, hvor det ikke lykkedes
nogle af de to signaturer, at vinde de to kampe, som der kræves, så fintællingsreglerne måtte i brug og
MALTHE fra 2. division fik sejren efter reglen om en enkelt vunden kamp og var hermed i Pokalfinalen for
første gang i Lunds-karrieren. FOREST fik dermed billet til kampen om 3. pladsen, - en meget flot
præstation.

UHRE / FOREST
Fik ingen af sine to signaturer i Pokalfinalen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kampen om 3./4. pladsen:
UHRE – FOREST (8 – 8, 8 – 8, 9 – 9, 8 – 8, 7 – 7, 7 – 7, 8 – 8): En kamp mellem UHRE fra 3. division og
FOREST fra den bedste række. Da begge signaturer tilhører turneringslederen, kunne han selv vælge,
hvilken signatur der skulle have sit navn på Pokalturneringens fornemme Top-3 liste. I tilfælde af uafgjort i
alle kampene, ville det blive UHRE, der ville få tildelt 3. pladsen på grund af hjemmebane, men afgørelsen
var helt op til turneringslederen.

FOREST
Nr. 3 i Pokalturneringen 2019
STORT TILLYKKE

Pokalfinalen:
LEEDS – MALTHE (8 – 8, 7 – 8, 9 – 9, 8 – 9): Den skrappe turneringsleder har formået, at få den fiktive
signatur LEEDS helt frem til Pokalfinalen og der var risiko for, at Pokalfinalen for første gang i Lunds
Tipsforenings historie, ville tilfalde en fiktiv tipper. MALTHE der er styret af formanden, var dog rigtig godt
kørende i denne sæson, så et meget spændende opgør var i sigte, men det blev dog en klar sejr til MALTHE.

MALTHE
Nr. 1 i Pokalturneringen 2019
STORT TILLYKKE

Harry

SUPERCUP * rapport fra 2019 *
SUPER CUP er en meget lille turnering, hvor deltagerne er de 9 signaturer, der vandt henholdsvis ENKELTRÆKKEN, 4 SIKRE og 96-RÆKKEN, det foregående år i de tre divisioner.
Turneringen foregår i ugerne 1 – 5, hvorefter den signatur med den bedste samlede score i de 5 uger er
vinder af disciplinen.

Årets SUPER CUP 2019 i enkelt-rækken, blev en ensidig oplevelse, idet vinderen af enkelt-rækken i 2018 var
den samme tipper med signaturerne CORK og GALWAY i henholdsvis 1. division som 2. division og da den 3.
deltager IPSWICH ikke stillede op i sæson 2019 var konkurrencen begrænset. Til information var den
samlede score 367 i enkelt-rækken 2019 for såvel CORK som GALWAY. CORK blev erklæret vinder af denne
disciplin, som han vandt for 1. gang og dermed kommer på Top 3 – Evighedstabellen. Tillykke til CORK

ENKELT-RÆKKEN:
1. div.: CORK * 31 rigtige
2. div.: GALWAY * 31 rigtige
3. div.: IPSWICH * 0 rigtige

CORK vinder af SUPER CUP i enkelt-rækken 2019
CORK / GALWAY

----------

I SUPER CUP 2019 var der også frafald i deltagerantallet, idet vinderen af de 4 Sikre i 2018 VILLA har forladt
turneringen og derfor ikke ”stillede op”. Så kun CORK fra den bedste række og BØLLE fra den næstbedste
række kæmpede her og som det ses ovenfor, var der ikke tvivl om udfaldet og CORK vandt denne disciplin
for 3. sæson i træk, - noget af en præstation . Den samlede score for CORK i de 4 Sikre 2018 var 140 og
for BØLLE 141. Disse tal ville være taget i brug, såfremt der havde været ligestilling. Tillykke til CORK

4 SIKRE:
1. div.: CORK * 17 rigtige
2. div.: BØLLE * 13 rigtige
3. div.: VILLA * 0 rigtige

CORK

BØLLE

blev også vinder af SUPER CUP 2019 i 4 Sikre

tabte stort i SUPER CUP´en

----------

Her I SUPER CUP 2019 hvor der kæmpes i 96-rækken, var der desværre også begrænset konkurrence, idet
ZLATAN ikke deltog i Lunds Tipsforening i 2019. Så skrappe MARSCHA fra toppen af den bedste række, var i
hård kamp her mod en af de skrappe signaturer GALWAY fra 2. division. MARSCHA der figurerer 5 gange på
SUPER CUP – Evighedstabellen inden for de sidste 5 sæsoner tog sig for første gang af sejren i 96-rækken.
MARSCHA har vundet SUPER CUP enkelt-række-disciplinen i årene 2014, 2017 og 2018. Endvidere har
MARSCHA vundet SUPER CUP de 4 Sikre-disciplinen i årene 2014 og 2015. Alt i alt er MARSCHA en allround
fantom-tipper. Tillykke til MARSCHA
96-RÆKKEN:
1. div.: MARSCHA * 45 rigtige
2. div.: GALWAY * 44 rigtige
3. div.: ZLATAN * 0 rigtige

MARSCHA er SUPER CUP – Specialist og vandt igen i 2019
MARSCHA

Harry

DIVISIONS CUP * rapport fra 2019 *
I Divisions Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen, dog med en opdeling for hver
division.
Der tippes en indledende runde i puljer af 10 signaturer, så alle er på forhånd sikret 9 kampe. De seks
bedste fra hver pulje indløser en billet til mellemrunden.

1. Division – pulje 1:
LUND der har en flot 2. plads i 2007 som bedste resultat, vandt den indledende pulje, stærkt efterfulgt af
SENIOR, der er en slags Divisions Cup – specialist. SENIOR er huserende Divisions CUP – mester fra 2017 og
2018 og tilbage i 2009, en 2. plads i 2013 og en 3. plads i 2013, et imponerende CV. På 3. pladsen var lidt
overraskende PIQUET fra den nedre halvdel i den bedste række. ARSENAL røg også sikkert videre. Toptipperen CORK var under stregen før sidste kamp i den indledende runde, men en sikker sejr over puljens
vinder LUND hev ham op på en 5. plads. CORK opnåede en fin 3. plads i sidste sæson i denne turnering.
FRYDKÆR der vandt Divisions Cup`en tilbage i 2002, blev på et hængende hår den sidste deltager i puljen
der løste billet til mellemrunden. Uafgjort i sidste kamp mod LIONS, var nok til at skubbe LIONS ud af
turneringen, selv om LIONS var over stregen før sidste runde.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
Som skrevet klarede LIONS den ikke, - han smuttede efter fintælling på grund af en betydelig svagere
egenscore. Meget overraskende var det, at SPVK ikke kom videre, han vandt Divisions Cup`en i 2014 og fik
en 3. plads i 2015. NORWICH der vandt denne turnering i 2016 samt 2. pladser i 1999 og 2017, klarede den
heller ikke. BRULA der huserer i 1. divisions bundregion, blev en suveræn bundskraber i denne pulje.

LIONS

SPVK

NORWICH

BRULA

Alle ovennævnte signaturer røg ud efter indledende runde i Divisions Cup´en
---------1. Division – pulje 2:
NIELSEN blev en aldeles suveræn vinder af denne pulje. Der var tæt opløb om de sidste fem billetter blandt
de stærke tippere i puljen, men FOREST tog sig af 2. pladsen. På 3. pladsen turneringslederen KINKS, der
vandt Divisions Cup´en helt tilbage i 1998 og med ikke mindre end tre 2. pladser fra 1997, 2002 og 2012 i
bagagen. Herefter var det formanden IDSKOV, der skal helt tilbage til 1989, for at se sit navn på Top-3
listen, hvor han vandt Divisions Cup´en. MARSCHA der fik en flot 2. plads i Divisions Cup ´en i sidste sæson
fik også en billet. FOX der har en 3. plads i Cup´en 2014, at se tilbage på, fik på et hængende hår den sidste
billet til mellemrunden.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
SELECT der har en 3. plads i 2017 og se tilbage på, røg ud på meget små marginaler efter fintælling. FAR
kæmpede til det sidste, men klarede den ikke. TOFFEE og FUTTE var ikke så godt tippende og måtte forlade
Divisions Cup´en.

SELECT

FAR

TOFFEE / FUTTE

Alle ovennævnte signaturer røg ud efter indledende runde i Divisions Cup´en
---------2. Division – pulje 1:
GALWAY hoppede op på puljens 1. plads efter en sikker sejr over CHELSEA i rundens sidste kamp og vandt
på meget små marginaler puljen og henviste CHELSEA til 2. pladsen. MALTHE sluttede på en sikker 3. plads.
DERBY holdt godt fast på 4. pladsen. Lige i hælene ZICO, der helt tilbage i de gode gamle dage 1985
præsterede at vinde 1. Divisions Cup`en. GAMBLER var under stregen før sidste runde, hvor han mødte
KAILUA og selv om GAMBLER`s tegn ikke var imponerende, så var KAILUA`s præstation så ringe, at sejren
kom i hus og en videre deltagelse var sikret.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
BØLLE kæmpede hårdt, men endte alligevel lige under stregen. KAILUA`s svage tips i sidste runde, vippede
ham ned under stregen. VINDING var der heller ikke meget krudt i og han var færdig i Cup`en. SPURS var
helt til rotterne i denne pulje og med sølle 5 point i ni kampe var han uden chance.

BØLLE

KAILUA

VINDING

Alle ovennævnte signaturer røg ud efter indledende runde i Divisions Cup´en
----------

2. Division – pulje 2:
SCHØN der tilhører den absolutte bund i 2. division, var meget overraskende meget suveræn i denne pulje
og vandt med turneringens højeste point. STEAM sluttede på en flot 2. plads og TYNDE fulgte lige i hælene
med samme point, men en betydelig ringere egenscore. AGGER holdt godt fast på 4. pladsen. MIKI var
under stregen før sidste runde, hvor han mødte LPHJ og med en sejr her røg han over stregen og gik videre.
NUSER var også langt under stregen før sidste runde, men en storsejr her på 19 -10, betød at han lige
nøjagtig hoppede over stregen.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
LPHJ der mistede billetten i sidste runde, sluttede efter fintælling lige under stregen. VIPTIP der fik en
ordentlig en på hatten 10 – 19 i sidste kamp, mistede billetten og røg ud af Cup´en. HARRY kom aldrig rigtig
i gang og var uden chance for at komme videre. LUCKY er på nedtur og nåede kun 5 point i de ni kampe.
Det er milevidt fra succesåret 2015, hvor LUCKY blev Division Cup-Mester i 1. division.

LPHJ

VIPTIP

HARRY

LUCKY

Alle ovennævnte signaturer røg ud efter indledende runde i Divisions Cup´en
---------3. Division – pulje 1:
MESSI der er fiktiv tipper, blev en suveræn vinder af puljen. SOFUS tog sig af 2. pladsen i det meget tætte
felt. De fiktive tippere IPSWICH, LUTON og PIRLO tog sig af de efterfølgende pladser. AYA holdt sig lige
netop over stregen på et hængende hår efter fintælling og fik den sidste billet.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
Ikke så meget omtale af de 4 fiktive signaturer LAUDRUP, ERIKSEN, BRØNDBY og FCK, men de sluttede
under stregen og røg hermed ud af Cup´en.
---------3. Division – pulje 2:
MANUTD fiktiv tipper sluttede sikkert på 1. pladsen. UHRE var godt tippende og sluttede på en fin 2. plads.
Herefter igen tre fiktive signaturer WBA, LEEDS og VILLA på de følgende placeringer. BAMSE vidste der
skulle en sejr til i sidste runde for at hoppe over stregen, så det sørgede han lige for og henviste der TRUMF
til en plads under stregen.

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:
FRÆSER, TRUMF. CHAMP og ZLATAN alle fiktive signaturer sluttede under stregen og var hermed ude af
turneringen.

I Mellemrunden er det samlede felt skrumpet ind til 6 puljer à 6 signaturer og udskilningen fortsætter, idet
de fire bedste i hver pulje ville få billet til næste runde.

1. Division – Mellemrunden – pulje 1:
IDSKOV foreningens formand, tog sig af sejren i mellemrunden, stærkt forfulgt af tre andre skrappe
signaturer fra toppen af den bedste række. FOREST fik en 2. plads og en sikker billet til videre deltagelse.
LUND klarede den og kom videre. CORK var i fare lige til det sidste, men uafgjort her mod FOX, betød at
CORK beholdt placeringen over stregen.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
FOX havde chancen lige til det sidste, men der skulle en sejr til og det var for meget forlangt af FOX, der
hermed sammen med sin anden signatur PIQUET måtte forlade turneringen, så 3. pladsen i Divisions
Cup`en i 2014 er stadigvæk den bedste placering for FOX.

FOX / PIQUET røg ud med begge sine signaturer
FOX / PIQUET
---------1. Division – Mellemrunden – pulje 2:
SENIOR den regerende Divisions Cup – Mester, besatte 1. pladsen i denne pulje, skarpt forfulgt af
FRYDKÆR med samme pointscore. NIELSEN fik en meget sikker 3. plads i hus. MARSCHA nr. 2 i Divisions
Cup`en 2018, levede livet farligt på stregen og trods en meget svag pointhøst, lykkedes det ham at gå
videre efter bedste egenscore.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
ARSENAL skulle have sejret i sidste kamp, så var billetten blevet sikret, - uafgjort var ikke nok og et
overraskende exit var en realitet for Divisions Cup toeren fra 2016. KINKS den gamle Divisions Cup – Mester
fra 1998 var højst usædvanligt slet ikke med i denne runde og færdig i Cup´en for denne gang.

ARSENAL

KINKS
To stærke tippere røg ud her i mellemrunden

2. Division – Mellemrunden – pulje 1:
MALTHE tog sejren hjem i denne pulje, stærkt forfulgt af STEAM der også var godt kørende. GALWAY
levede livet farligt på stregen men en sikker sejr i sidste kamp sikrede ham billetten til næste runde. NUSER
var på sidstepladsen før sidste kamp, men en sejr i ”alt eller intet” – kampen mod ZICO gjorde udslaget og
NUSER var overraskende videre.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
AGGER lå på en lun 3. plads før sidste runde med det ene ben i næste runde, men et beskedent nederlag i
sidste kamp havde katastrofale følger og Cup´en var færdig for ham for denne gang. ZICO der lå lige under
stregen før sidste kamp kunne ikke hamle op med skrappe NUSER og måtte sande, at det ikke blev denne
gang der var succes i Cup´en.

Begge røg ud her i mellemrunden
AGGER

ZICO

---------2. Division – Mellemrunden – pulje 2:
CHELSEA var helt ustyrlig i denne runde og hev en total sikker sejr hjem. DERBY hev en lige så sikker 2.
plads hjem. TYNDE havde heller ingen problemer i denne pulje og sammen med SCHØN, var videre
deltagelse sikret længe før sidste fløjt.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
GAMBLER havde ikke de bedste kort på hånden og han havde ikke en chance. MIKI gik helt ned med flaget
og med 5 nederlag i træk var løbet kørt for denne gang.

Begge røg ud her i mellemrunden
GAMBLER

MIKI

---------3. Division – Mellemrunden – pulje 1:
MESSI og LEEDS de to skrappe fiktive signaturer, satte sig sikkert på de to første placeringer. Herefter kom
UHRE, der dog var i fare lige til det sidste. BAMSE levede livet utrolig farligt på stregen, men uafgjort var
nok i sidste kamp, så var sejren hjemme efter fintælling af egenscoren.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
PIRLO den fiktive signatur holdt på lige til det sidste, men måtte sammen med den anden fiktive signatur
IPSWICH forlade turneringen.
---------3. Division – Mellemrunden – pulje 2:
MANUTD fiktiv signatur var igen suveræn og sikker vinder. LUTON og VILLA fiktive signaturer, tog sig af de
næste to pladser. SOFUS der var i fare lige til det sidste, hev den sidste billet hjem.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
WBA den fiktive signatur var færdig for denne gang og det samme var AYA, der med en sejr i sidste kamp
ville have været videre i turneringen, men sådan skulle det ikke gå.

AYA kiksede i den sidste kamp og røg ud
AYA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Semifinalerunden var der igen 6 puljer à 4 signaturer og nu var det mand-til-mand opgør og de to bedste i
hver pulje gik videre til Finalerunden.

1. Division – Semifinalerunden – pulje 1:
MARSCHA blev en sikker nr. 1 i denne pulje, hvor billetten til finalerunden allerede var hjemme før tredje
og sidste kamp. FRYDKÆR Divisions Cup – Mesteren fra 2002 klarede sig også igennem, men var dog i fare
lige til det sidste, men billetten til finalerunden kom i hus.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
LUND nr. 2 i Divisions Cup´en 2007 klarede ikke kravene selv om han havde chancen lige til det sidste og
meget overraskende røg vinderen af Divisions Cup´en 1989 IDSKOV ud her, selv om der var chance for en
billet lige til det sidste.

LUND

IDSKOV

To af foreningens veteraner røg ud i Semifinalen
---------1. Division – Semifinalerunden – pulje 2:
FOREST blev en suveræn vinder af denne pulje med 3 sejre på stribe og dermed en plads i finalerunden.
Divisions Cup – Specialisten SENIOR vinder i 2009, 2017 og 2018 indløste også en klar billet til finalerunden.
Begge tippere havde sikret sig billetten inden tredje og sidste kamp.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
CORK der blev nr. 3 i Cup´en i 2018 måtte efter kun en enkelt sejr i de tre opgør, tage afsked med
turneringen for denne gang. NIELSEN fik ikke et ben til jorden i denne pulje og med tre nederlag på stribe,
var deltagelsen i Cup´en forbi for denne gang.

CORK

NIELSEN
To skrappe tippere røg ud her i Semifinalen

---------2. Division – Semifinalerunden – pulje 1:
Alle fire deltagere havde tre point før sidste kamp, så der var spænding lige til det sidste. Men med sikre
sejre til SCHØN og DERBY i den sidste kamp, var det dem der trak det længste strå og dermed fik billet til
finalerunden.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
GALWAY og MALTHE havde begge en kæmpechance for at komme i finalerunden, men begge kiksede i den
afgørende sidste kamp og måtte begge meget skuffede se billetten smutte i sidste øjeblik.

GALWAY

MALTHE

To stærke tipper kiksede begge i den afgørende kamp
---------2. Division – Semifinalerunden – pulje 2:
I denne pulje have alle fire tippere også chancen for en billet lige til det sidste. NUSER kom fra baghjul nede
under stregen før sidste kamp og sluttede på 1. pladsen og finalebilletten var hjemme. STEAM der levede
livet farligt lige over stregen klarede uafgjort i sidste kamp, hvilket var nok til den sidste billet til
Finalerunden.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
CHELSEA havde fat i billetten men klarede kun uafgjort i den sidste kamp og det var ikke nok og han
smuttede ned under stregen og færdig for denne gang. TYNDE præsterede tynd tipning med kun et enkelt
point, - en sejr i sidste kamp havde givet ham en billet, men det blev exit fra Cup´en i stedet for.

CHELSEA

TYNDE

Begge tippere havde chancen for en billet til finalerunden lige til det sidste
----------

3. Division – Semifinalerunden – pulje 1:
I denne pulje havde alle fire tippere også chancen for en billet til finalerunden lige til det sidste, om end
SOFUS´s chancer kun var teoretiske. Vinder af puljen blev MESSI, der med en sejr i sidste kamp forblev over
stregen og dermed fik en billet til Finalerunden. UHRE var under stregen før sidste kamp, men gjorde det
nødvendige og sejrede i den sidste kamp og vupti så var billetten til Finalerunden hjemme.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
LUTON den fiktive tipper blev ”sorteper” i denne pulje, hvor han som den eneste havde to sejre og 6 point
før sidste kamp, men alligevel måtte se de to tippere med kun 3 point før sidste kamp, overhale sig og gå
videre på scoren, - én mere og han var gået videre. SOFUS var helt rabundus i denne pulje og tabte samtlige
tre kampe, - farvel og tak !

SOFUS fik ikke et ben til jorden i semifinalen
SOFUS
---------3. Division – Semifinalerunden – pulje 2:
LEEDS den fiktive tipper, blev vinder af denne pulje, men sejren og billetten blev først sikret med sejren i
den sidste kamp. BAMSE havde sikret sig en billet til Finalerunden før sidste kamp, så han slappede lidt af
her og tabte, men som nævnt, - billetten var hjemme.

De to signaturer i puljen som ikke klarede den:
VILLA og MANUTD de to andre fiktive tippere i denne pulje kæmpede hårdt til det sidste, men klarede ikke
kravene og var hermed ude af Divisions Cup´en for denne gang.
----------

Her i Finalerunden var der 4 deltagere i hver pulje og der skulle spilles alle mod alle i 3 kampe:

1. Divisions Cup – Finalerunden: Deltagere: FOREST, FRYDKÆR, MARSCHA og SENIOR.
FOREST blev en total sikker vinder af årets Divisions Cup i den bedste række i LUNDS TIPSFORENING. 3
kampe og 3 sejre og triumfen var hjemme
.

FOREST suveræn vinder af 1. Divisions Cup´en 2019

.

FOREST
STORT TILLYKKE

De tre øvrige tippere i Finalerunden, fik kun en enkelt sejr hver og der måtte ”fintælling” til i form af bedste
egenscore, for at finde de rette placeringer.
MARSCHA tabte den sidste kamp, men holdt fast i 2. pladsen alligevel p.g.a. egenscoren
flotte bedrift med 2. plads i Divisions Cup´en for 2. år i træk .

og gentog den

SENIOR den fungerende Divisions Cup – Mester 2017 og 2018 var under stregen inden sidste kamp med 0
point, men en sejr her hev ham ved hjælp af egenscoren op på en 3. plads
. Så SENIOR der har et hav af
Top 3 – placeringer i denne disciplin på CV´et fik endnu engang sin signatur på Top 3 – Evighedstabellen .

Divisions Cup – Vinder 2009, 2017, 2018
MARSCHA

SENIOR

Nr. 2 i 2018 og 2019

Nr. 3 i 2019

STORT TILLYKKE

STORT TILLYKKE

.

FRYDKÆR havde 3. præmien i hånden før sidste kamp og kunne have nøjes med uafgjort for at blive over
stregen, men det glippede og han sluttede efter fintælling på 4. pladsen
.

FRYDKÆR smuttede ned under stregen
FRYDKÆR

.

2. Divisions Cup – Finalerunden: Deltagere: DERBY, NUSER, SCHØN og STEAM.
En spændende pulje, hvor 3 tippere lige til det sidste kæmpede en hård kamp om placeringerne, men
DERBY havde dog de bedste kort på hånden.
DERBY var på 1. pladsen før sidste kamp og kunne nøjes med uafgjort, for at være sikker på triumfen og det
var lige netop det som DERBY klarede i den sidste kamp, så en rigtig fin præstation af DERBY
der
hermed blev vinder af 2. Divisions Cup´en 2019
.

DERBY vinder af 2. Divisions Cup´en 2019
DERBY
STORT TILLYKKE

SCHØN var på 3. pladsen før sidste kamp og det kunne i teorien gå begge veje, men SCHØN gjorde det der
skulle til og sejrede, hvilket betød at han rykkede op på puljens 2. plads på grund af egenscoren
.
STEAM der var på 2. pladsen før sidste kamp, kunne med en sejr her, have beholdt denne placering, men
det blev kun til uafgjort og det betød et lille hop ned til en slutplacering på 3. pladsen i Divisions Cup´en
2019, men det er trods alt en fin placering
.

SCHØN kan fejre 2. pladsen

.

STEAM fint placeret

SCHØN

STEAM

Nr. 2 i 2019

Nr. 3 i 2019

STORT TILLYKKE

STORT TILLYKKE

NUSER havde nervesammenbrud i de tre kampe og kunne slet ikke klare sig i selskabet
sløj præstation NUSER præsterede, - tre klare nederlag
.

NUSER kunne ikke klare nervepresset
NUSER

.

. Så det blev en

.

3. Divisions Cup – Finalerunden: Deltagere: BAMSE, LEEDS, MESSI og UHRE.
Før sidste kamp, havde tre tippere chancen for at vinde puljen og der måtte også ”fintælling” til her, for at
finde en slutplacering.
UHRE var på 2. pladsen før sidste kamp, - men en stor-sejr her betød, at UHRE overtog puljens 1. plads
efter fintælling og dermed blev vinder af 3. Divisions Cup´en
.

UHRE vinder af 3. Divisions Cup´en 2019

.

UHRE
STORT TILLYKKE

MESSI den ”fiktive tipper” blev henvist til puljens 2. plads
LEEDS også ”fiktiv tipper” tog sig af puljens 3. plads

.

.

BAMSE ”levende tipper” blev også her offer for familiesvagheden, hvor nerverne spillede ham et puds og
han sluttede af med tre nederlag på stribe
.

BAMSE kunne ikke klare nervepresset
BAMSE

Harry

LIGATURNERINGEN 1. DIV. * rapport fra 2019 *
Så er der en status på Ligaturneringens bedste række, hvor de absolut stærkeste tippere i Danmark har
afgivet deres enkel-række hele året. Der skal en anelse held til at komme til tops her, men dygtighed er en
betydelig større egenskab og her råder LUNDS TIPSFORENING over adskillige super-dygtige tippere.

Pulje A: (Mesterskabspuljen)
85 point – FOREST som er en af DT-turneringslederens signaturer, holdt som ventet fast i føringen og blev
en suveræn Liga-Mester i debut-sæsonen i rækken og FOREST havde hele LIGA-turneringens absolut bedste
enkel-række-score. Ud af turneringens 47 kampe, tabte FOREST kun 6 kampe. Så et kæmpe tillykke med
den flotte præstation til super-tipperen FOREST.
78 point – IDSKOV formanden som har tre Liga-mesterskaber i kufferten i 1997, 2001 og 2017, måtte tage
til takke med 2. pladsen, som IDSKOV på aldeles suveræn vis tog sig af,- ingen var i nærheden af ham.
IDSKOV leverede en imponerende tipning med kun 3 nederlag i sæsonens 47 kampe, hvilket må være
rekord,- men 27 uafgjorte kampe er også meget tæt på rekorden
.
70 point – MIKKEL der også er en af formandens signaturer, fik i sidste runde kæmpet sig op på Ligaens 3.
plads og dermed en plads på den fornemme Top 3 – Evighedstabel. Egenscoren var den samme som
makkeren ovenfor, men i sæsonens løb rendte MIKKEL ind i 11 nederlag, men dog en fantastisk fin tipning.
69 point – KINKS DT-turneringslederen og Liga-Mester i 2010, 2016 og 2018 havde før sidste kamp sikret sig
en præmiegivende placering over stregen og var nr. 3, men snublede dog lige før målstregen og måtte tage
til takke med en 4. plads i den hårde kamp om slutplaceringerne.

Næstformand

Formand

FOREST / KINKS

IDSKOV / MIKKEL

Nr. 1 / Nr. 4

Nr. 2 / Nr. 3

Formanden og næstformanden viste medlemmerne hvordan man tipper

Tillykke til de skrappe herrer

65 point – CORK der sluttede som nr. 3 i sæson 2018, var også godt kørende i den netop afsluttede sæson
og CORK havde faktisk inden sidste kamp, en teoretisk chance for at slutte lige over stregen, men de øvrige
resultater flaskede sig ikke for ham. Men en fin 5. plads i Danmarks bedste Ligaturnering er bestemt ikke så
dårlig en præstation.
65 point – FRYDKÆR veteranen, der trods mange års tipning endnu ikke figurerer på Ligaens Top 3 –
Evighedstabel, kæmpede hårdt her i feltet lige under stregen, men det lykkedes ikke at komme op over
stregen, men trods alt en rigtig fin præstation i sæsonen 2019.
62 point – ARSENAL har en 2. plads i Ligaen i 2010 og en 3. plads i Ligaen i 2016, at se tilbage på, så
ARSENAL jagter stadig den absolutte topplacering. Det blev dog ikke i sæson 2019, at dette skulle ske. Stabil
og sikker tipning er ARSENAL´s varemærke og ikke mindre end 26 uafgjorte kampe blev det til i Ligaens
bedste række. En aldeles hæderlig præstation.

CORK
5. plads i 1. Liga

FRYDKÆR
6. plads i 1. Liga

ARSENAL
7. plads i 1. Liga

58 point – TOFFEE der debuterede i den bedste række, klarede sig særdeles godt, dog var egenscoren ikke
imponerende, men slutplaceringen var trods alt rigtig god. Så mon ikke TOFFEE har vænnet sig til tempoet i
den bedste række ? Vi får se i den nye sæson.
56 point – NIELSEN blev denne gang nr. 9 og forbedrede sin slutplacering med to pladser, så fortsætter
NIELSEN med det hvert år, så vil han blive Liga-Mester i 2024
. Så lad os følge udviklingen i de
kommende år.
51 point – AGGER sluttede denne mesterskabspulje af og opnåede dermed en fornem 10. plads i Danmarks
bedste Liga og præstationen bliver ikke mindre når man skeler til modscoren 326 i de 47 kampe. Det er
absolut hele turneringens højeste modscore, - hvilket naturligvis har en vis betydning.

TOFFEE
8. plads i 1. Liga

NIELSEN
9. plads i 1. Liga

AGGER
10. plads i 1. Liga

Pulje B: (Nedrykningspuljen)
63 point – MARSCHA den stærke DT-tipper der blev nr. 10 i sidste sæson, var faktisk tæt på at være i
nedrykningsfare ved puljeopdelingen efter uge 38, men så kom der gang i den velsmurte tips-maskine og de
velkendte gyldne tegn som MARSCHA er kendt for, blev spredt ud i vanlig stil og en suveræn vinder af
denne B-pulje og dermed nr. 11 i den bedste række, uden nederlag i denne pulje, så æren blev i høj grad
reddet. Bedste resultat for MARSCHA i Ligaen er i øvrigt 3. pladsen i 2017. En 11. plads (vinder af puljen)
medfører iflg. LUNDS TIPSFORENING´s reglement, en belønning i form af en gratis signatur i Grand Prix
Turneringen, hvilket hermed er noteret
.
60 point – SENIOR kvalificerede sig ikke til Mesterskabspuljen, trods tidligere tiders gode placeringer i
Ligaens bedste række. SENIOR figurerer som nr. 3 i 2014, nr. 2 i 2016 og 2018 på Ligaens Top 3 –
Evighedstabel. Trods alt en rimelig placering, med 27 uafgjorte kampe ud af de 47. Så mon ikke vi kommer
til at se mere til SENIOR helt fremme i de kommende år.
60 point – SPVK sluttede på 13. pladsen, nøjagtig som i sidste sæson, så man kan roligt sige SPVK har bidt
sig fast her. I øvrigt har SPVK tidligere opnået gode resultater i Ligaen, med en 2. plads i 2013 og en 3. plads
i 2015.

MARSCHA
11. plads i 1. Liga

SENIOR
12. plads i 1. Liga

SPVK
13. plads i 1. Liga

59 point – HALVOR der i 2018 lige nøjagtig i sidste kamp, reddede et ophold mere i den bedste række, var
lidt bedre kørende i sæsonen 2019 og fik kæmpet sig op på en rimelig fin placering som nr. 14 i Danmarks
bedste Liga. Så HALVOR er for alvor ved at vænne sig til spillestilen i den fine række.
57 point – NORWICH sluttede sidste sæson på 5. pladsen, men var ikke så godt kørende i 2019. NORWICH
der var Liga-Mester i 2015 reddede dog livet i den bedste række og vender helt sikkert tilbage til toppen
igen.
55 point – SIR S der debuterer I den bedste række, ejes også af ovennævnte tipper. SIR S havde det svært i
det skrappe selskab, men havde dog allerede før sidste kamp, sikret sig en sæson mere blandt de bedste, så
missionen med at overleve det første år i den bedste række blev fuldført.

HALVOR

NORWICH / SIR S

14. plads i 1. Liga

15. plads i 1. Liga

/ 16. plads i 1. Liga

52 point – CANARY LT-Turneringslederen kæmpede hårdt for at komme over nedrykningsstregen, men det
lykkedes ikke og sidste sæsons placering som nr. 14 lige over stregen, blev desværre forværret i 2019 og en
nedrykning til 2. Liga var en kendsgerning.
50 point – SELECT der også ejes af ovennævnte LT-Turneringsleder, havde modvind i sæsonen 2019 og
måtte konstatere, at den lidt usikre placering som nr. 15 i 2018 også her blev forværret og en degradering
til den lavere række blev resultatet. Ja det var bedre tider for SELECT i de gode gamle dage 1986 hvor
SELECT blev Liga-Mester.
42 point – FUTTE futtede af fra den bedste række for denne gang. Med en usædvanlig dårlig tipning og med
kun 6 sejre i 47 kampe, var der ikke noget at gøre for FUTTE, der hermed må en tur ned i den 2. bedste
række. Måske kommer der mere fut i FUTTE i 2020.
38 point – MORAN der præsterede en 8. plads i 2018, var langt fra denne form i 2019 og en katastrofal
dårlig tipning blev resultatet og en nedtur til 2. Liga. MORAN der var ophavsmand til denne turnering i
tidernes morgen, vender helt sikkert tilbage i bedre form i det nye år.

CANARY / SELECT
17. plads / 18. plads i 1. Liga

FUTTE
19. plads i 1. Liga

MORAN
20. plads i 1. Liga

LIGATURNERINGEN 2. DIV. * rapport fra 2019 *
Der var usædvanlig hård kamp om placeringerne her i Ligaturneringens 2. division og ikke mindre end 7
tippere havde før sidste kamp, chancen for en placering over stregen og dermed oprykning til Danmarks
bedste Liga-række.

Pulje A: (Oprykningspuljen)
73 point – BAMSE var meget truet før sidste kamp, men BAMSE holdt stand og blev højst overraskende
vinder af 2. Liga og kan nu fra den nye sæson deltage i landets bedste Liga. Men det blev også kun til 6
nederlag i de 47 kampe. Et betydelig bedre resultat end året før, hvor det blev til en 10. plads. Så nu skal I
passe på oppe i den bedste række
.
70 point – BENBO der ejes af veteranen FRYDKÆR fra den bedste række, tordnede lige igennem rækken og
kan for 2. sæson i træk fejre en oprykning, - denne gang til Danmarks bedste Liga. Rækkens bedste
egenscore var i høj grad medvirkende til det flotte resultat og ikke mindst resultatet i sidste kamp, der
betød et kæmpe-spring fra 7. pladsen og op på 2. pladsen i det tætte felt. Ja det kan man kalde ”at slå til
når det gælder”
.
70 point – NUSER der også må betragtes som absolut veteran, rykkede ud af den bedste række i 2018, hvor
NUSER i sidste kamp rykkede ned under stregen og ud af rækken. I sæsonen 2019 var der imidlertid ”andre
boller på suppen” og en betydelig bedre tipning medførte denne tilbagevenden til Danmarks bedste Ligarække.
70 point – FAR der også rykkede ud af den bedste række i 2018, kæmpede hårdt for at slutte over stregen
og det lykkedes, så den sidste returbillet til den bedste række var hermed hjemme. FAR har i øvrigt en flot
2. plads i 1. Liga 2017 at se tilbage på. Så en af de skrappe vender tilbage.

BAMSE / NUSER
1. plads / 3. plads i 2. Liga

BENBO
2. plads i 2. Liga

FAR
4. plads i 2. Liga

69 point – VIPTIP var over stregen før sidste kamp, men et nederlag i sidste kamp blev fatalt for VIPTIP der
rykkede lige ned under stregen og dermed mistede den automatiske oprykning. VIPTIP rykkede op fra den
laveste række i 2018 og var meget tæt på at gå lige igennem 2. Liga men det glippede i sidste øjeblik.
69 point - HARRY der på et tidspunkt førte an i det tætte førerfelt kunne ikke holde skansen og mistede
pusten. Uafgjort i den sidste kamp havde været nok for veteranen HARRY og slutplaceringen havde været
over stregen. Ja det er sgu svært når der er så mange gode tippere i samme række
. Så HARRY tager lige
en sæson mere i den næstbedste række.
69 point – LIONS der rykkede op fra laveste række i 2018, var godt kørende og havde lige til det sidste
chancen for at avancere til Danmarks bedste Liga-række. En sejr i den sidste kamp i stedet for uafgjort
havde givet en billet op til det superskrappe selskab, - men sådan skulle det ikke gå.

VIPTIP
5. plads i 2. Liga

HARRY
6. Plads i 2. Liga

LIONS
7. plads i 2. Liga

68 point – GALWAY der var ny i rækken, var ellers godt kørende og i en periode et godt bud på oprykning til
den bedste række, men i slutfasen tabte GALWAY pusten og sluttede et godt stykke under stregen. Men
egenscoren var helt i top, så GALWAY skal nok vende tilbage i 2020.
63 point – SOFUS havde ikke den bedste sæson og var helt uden chance for noget som helst og sluttede
langt nede i denne pulje. Måske bliver det bedre i 2020.
59 point – ZICO en af foreningens grundlæggere, sluttede feltet af og der var langt til tidligere tiders LigaMesterskab i 1992. ZICO drømmer stadig om at gentage denne bedrift og hjembringe Liga-Mesterskabet til
Færøerne, men der går i hvert fald nogle år endnu
. Første krav er lidt bedre tipning
.

GALWAY
8. plads i 2. Liga

SOFUS
9. plads i 2. Liga

ZICO
10. plads i 2. Liga

Pulje B: (Nedrykningspuljen)
67 point – BJARNE blev en sikker vinder af denne pulje, hvor det hovedsageligt drejede sig om, at holde sig
i behørig afstand af nedrykningsstregen. Tips-formen har været fin her på det sidste, så måske bliver 2020
et bedre tips-år for BJARNE, der trods alt blev nr. 6 i denne række i 2018. En 11. plads (vinder af puljen)
medfører iflg. LUNDS TIPSFORENING´s reglement, en belønning i form af en gratis signatur i Grand Prix
Turneringen, hvilket hermed er noteret
.
64 point – JUL der rykkede op i 2. Liga efter sæson 2018, havde en hæderlig sæson i den næstbedste række
og var ikke i fare for nedrykning. JUL har stille og roligt vænnet sig til tempoet i rækken og mon ikke det
viser sig i 2020.
60 point – BØLLE levede livet farligt lidt over nedrykningsstregen, men klarede trods alt at blive i rækken.
BØLLE husker stadig tilbage til 2. pladsen i den bedste række i 2015, der var højdepunktet i BØLLE´s Ligakarriere.

BJARNE
11. plads i 2. Liga

JUL
12. plads i 2. Liga

BØLLE
13. plads i 2. Liga

58 point – VINDING præsterede årets feber-redning i sidste kamp, hvor en sikker sejr betød et kæmpe-ryk
fra en placering lige under stregen og op til 14. pladsen og dermed endnu en sæson i den næstbedste
række. Egenscoren er dog ikke imponerende og skal forbedres hvis sæsonen 2020 skal blive bedre.
57 point – CHELSEA foreningens færøske unge håb, levede livet meget farligt lige omkring stregen og kun
egenscoren reddede ham på målstregen. Så CHELSEA kan se frem til endnu en sæson i den næstbedste
række, så mon ikke snart CHELSEA har vænnet sig til tempoet i denne række.
57 point – FOX der er veteran i turneringen, levede livet meget, meget farligt og han sluttede lige over
stregen efter ”fintælling” d.v.s. bedre egenscore og reddede med nød og næppe opholdet i den næstbedste
række. FOX var bedre i de gode gamle dage, hvor FOX opholdt sig i den bedste række og blev nr. 3 i 1989 og
endda Liga-Mester i 2007 og nr. 2 i 2008. Så papirerne er i orden, men det kniber lidt med tipningen
.

VINDING
14. plads i 2. Liga

CHELSEA
15. plads i 2. Liga

FOX
16. plads i 2. Liga

57 point – BRULA der rykkede ned fra den bedste Liga-række i 2018, fortsatte nedturen med endnu en
nedrykning, denne gang til den laveste Liga-række. Det var just heller ikke held, der prægede sidste runde
set fra BRULA´s side, idet han var over stregen før sidste kamp, men et dystert nederlag på 6-2 i sidste
kamp var skyld i degraderingen til den lavere række
. Egenscoren var dog heller ikke just imponerende.
Men BRULA skal nok komme igen i 2020
.
53 point – SPURS der sluttede lige over stregen i sæson 2018, var ikke kommet i bedre form i sæson 2019
og denne gang gik den ikke og SPURS sluttede under stregen og må derfor en tur ned og vende i 3. Liga
.
48 point – HÅRVARD der vandt 3. division suverænt I 2018, kunne ikke klare tempoet i 2. Liga og fik derfor
en returbillet til den lavere række, for at samle lidt erfaring
. Måske vender HÅRVARD tilbage på et
tidspunkt, når formen måske er blevet forbedret.
45 point – LUCKY fortsætter faldet fra de højere luftlag, idet han i 2018 røg ud af 1. Liga og nu året efter
2019 en meget sikker nedrykning igen, denne gang til den laveste række
. Der skal i hvert fald ændres
noget ved taktikken og især egenscoren der er Ligaens dårligste. Lad os håbe LUCKY i 2020 får vendt
tipningen til en lidt mere LUCKY retning.

BRULA
17. plads i 2. Liga

SPURS
18. plads i 2. Liga

HÅRVARD
19. plads i 2. Liga

LUCKY
20. plads i 2. Liga
Det lykkedes ikke for LUCKY at lave samme feber-redning i Ligaen, som den han klarer på fotoet

Harry

LIGATURNERINGEN 3. DIV. * rapport fra 2019 *
Her i denne række har det desværre været nødvendigt, at indsætte 8 ”fiktive tippere” på grund af for få
tilmeldinger. For at få turneringen og underturneringerne til at gå op i en højere enhed, er dette
nødvendigt. Tipstegnene for de fiktive tippere sættes af turneringslederen.

Pulje A: (Oprykningspuljen)
82 point – HANS fiktiv tipper vandt 3. Liga meget suverænt. Men fiktive tippere rykker ikke op og HANS´s
oprykningsplads overlades til den første ”rigtige tipper”. Præmiepengene tilfalder LUNDS TIPSFORENING.
79 point – BRIAN fiktiv tipper sluttede på en meget sikker 2. plads. Også BRIAN videregiver sin
oprykningsplads til en ”rigtig tipper”. Præmiepengene tilfalder LUNDS TIPSFORENING.
73 point – JENS fiktiv tipper var med i det stærke førerfelt, der meget sikkert sluttede over stregen. JENS
videregiver også billetten til en ”rigtig tipper”. Præmiepengene tilfalder LUNDS TIPSFORENING.
69 point – DEVILS er den eneste tipper i 3. Liga, der selv har sørget for sin oprykning, selv om placeringen
over stregen først blev sikret med en 3-2 sejr i sidste kamp. Så DEVILS er hermed klar til Ligaens næstbedste
række fra 2020
.

DEVILS er den eneste tipper i 3. Liga, der selv har sørget for oprykning
DEVILS
4. plads i 3. Liga

68 point – JAN fiktiv tipper sluttede lige under stregen og fortsætter i denne række såfremt der bliver brug
for fiktive tippere i 2020.
66 point – NANDO fik en betydelig bedre placering end i 2018, hvor det blev til en 16. plads lige over
stregen. NANDO er åbenbart stregspiller, for i denne sæson 2019, lå han før sidste kamp lige over
oprykningsstregen, men tabte den sidste kamp og røg ned under stregen. Men en fribillet til 2. Liga 2020
blev det alligevel til
.
66 point – PIQUET der lige akkurat rykkede ned i 3. Liga i 2018, vender nu tilbage til den næstbedste række,
hvor ejermanden FOX også huserer. PIQUET kunne dog ikke klare kravene selv, men får en fribillet på grund
af de mange gode fiktive tippere i rækken
.
64 point – LPHJ klarede sig rimeligt i debutsæsonen i rækken og skulle ifølge lidt hovedregning være den 4.
og sidste tipper, der helt sikkert får en fribillet til den overliggende række. Så tillykke med det
.

NANDO
6. plads i 3. Liga

PIQUET
7. plads i 3. Liga

LPHJ
8. plads i 3. Liga

63 point – TYNDE der var debutant i Ligaen, kæmpede bravt i det hårde selskab og sluttede trods alt på 9.
pladsen. Med lidt held kan det medføre oprykning til 2. Liga, ifald der skulle være udmeldinger højere oppe.

TYNDE
9. plads i 3. Liga

58 point – STEEN fiktiv tipper sluttede oprykningspuljen af.

----------

Pulje B: (Udrykningspuljen)
69 point – TØFTING der var ny i rækken, var ikke særlig godt kørende før puljeopdelingen, men herefter
tabte TØFTING kun en enkelt af de sidste ni kampe, så TØFFE er ikke helt uden evner. Så TØFTING blev en
sikker vinder af denne pulje og der er en lille chance for oprykning alligevel på grund af den gode placering.
En 11. plads (vinder af puljen) medfører iflg. LUNDS TIPSFORENING´s reglement, en belønning i form af en
gratis signatur i Grand Prix Turneringen, hvilket hermed er noteret
.
65 point – GUNNAR fiktiv tipper fik en 2. plads her i puljen.
65 point – STEAM sluttede for 2. sæson i træk på 13. pladsen. Mon ikke STEAM snart viser at han kan mere
end det. Det må være målet i 2020
.

TØFTING
11. plads i 3. Liga

STEAM
12. plads i 3. Liga

62 point – SCHØN der var ny i rækken, var dårligt kørende i første halvdel af turneringen, men efter
opdelingen og placeringen i udrykningspuljen, gik alvoren op for SCHØN og han tabte kun en enkelt kamp
ud af de 9 kampe i denne pulje og reddede hermed æren. SCHØN sluttede langt fra udrykningsstregen.
58 point – LARS fiktiv tipper der kun røg ned i denne pulje efter fintælling, gik helt ned med flaget efter
puljeopdelingen, men klarede den alligevel.
53 point – MIKI var i overhængende fare for at slutte under stregen, lige til det sidste, men det lykkedes
MIKI at redde sig endnu et ophold i 3. Liga. Så mon ikke det går fremad i 2020
.

SCHØN
13. plads i 3. Liga

MIKI
15. plads i 3. Liga

52 point – OLE fiktiv tipper sluttede lige under stregen, efter en katastrofal indsats her i puljespillet, hvor
det kun blev til en enkelt sejr i de 9 kampe
.
49 point – KAILUA sluttede på 7. pladsen i 2018, men sæsonen 2019 var katastrofal for KAILUA. Efter
puljeopdelingen vandt KAILUA kun en kamp og dumpede langt ned i rækken og helt ned under stregen og
dermed udrykning
, men det er ret sikkert, at KAILUA får chancen igen i 2020 – så måske vil en tur til
KAILUA Beach være en god ide, for at få ny energi
.
43 point – GAMBLER var i 2. Liga i 2018, men rykkede ned og nu endnu engang nedrykning og faktisk helt
ud af turneringen
. Måske er der blevet gamblet lige rigeligt i sæsonen 2019. Men også her vil GAMBLER
helt sikkert få tilbudt endnu et forsøg i rækken i 2020
.

KAILUA

GAMBLER

18. plads 1 3. Liga

19. plads i 3. Liga

0 point – BERTEL er blevet disket.

Harry

LIGA POKALEN * rapport fra 2019 *
I Liga Pokalen deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen.
Der kæmpes mand-mod-mand, KUN ÉN KAMP og vinderen går videre. Ved uafgjort kæmpes dog videre
indtil en vinder er fundet, dog højst fire kampe. Er der stadig ikke fundet en afgørelse, må der fintælling til
efter nærmere beskrevne regler.
1. runde:
Der var 3 interne opgør mellem tippere fra den bedste række.
SIR S - TOFFEE (6 - 7): TOFFEE der blev nr.3 i denne turnering i 2017 tog stikket hjem og sendte hermed SIR
S ud i kulden.
MORAN - FOREST (5 - 8): Bund-tipperen MORAN var uheldig og møde suveræne FOREST fra den absolutte
top i Ligaen og resultatet fremviser klart forskellen på bund og top. MORAN var hermed færdig for denne
gang.
NIELSEN - CANARY (6 – 6, 5 – 5, 5 - 4): På forhånd var vinderen af Liga Pokalen 2015 NIELSEN, p.g.a.
tipsformen, favorit i dette opgør mod CANARY, men der måtte dog tre kampe til, før end NIELSEN tog
sejren hjem. CANARY der kan se tilbage på en fin 2. plads i denne turnering i 2016, var hermed færdig efter
1. runde.

SIR S
ude af Liga Pokalen
efter 1. runde

MORAN
kunne intet stille op
og tabte stort

CANARY
gjorde hård modstand
men røg ud efter 3 kampe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der var 6 signaturer mere fra 1. division, der måtte forlade LIGA Pokalturneringen allerede efter 1. runde.
AGGER måtte forlade turneringen efter to opgør mod BENBO fra 2. Liga.
NORWICH der har en 2. plads i 2014 i bagagen, måtte lidt overraskende forlade Liga Pokalen efter fire
hårde uafgjorte kampe mod sidste sæsons Liga Pokal – Mester VIPTIP.
MARSCHA måtte også efter første runde kapitulere mod 3. Liga-tipperen STEAM.
CORK den stærke signatur fra den bedste række og nr. 3 i Pokalen i 2018, måtte også lide den skæbne, at
tabe mod 3. Liga-tipperen DEVILS.
SPVK kunne ikke hamle op med 2. Liga-tipperen JUL og måtte forlade turneringen efter første runde.
SELECT vinder af Ligapokalen 2016 måtte se sig besejret af LIONS fra 2. Liga i første runde.

AGGER

CORK

NORWICH

SPVK

MARSCHA

SELECT

Skrappe 1. divisions-tippere der måtte forlade LIGA-Pokalen allerede efter 1. runde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BJARNE, IDSKOV, GALWAY og SOFUS var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre.
Følgende er videre efter 1. runde:
DT 1. division: 11 sign.: IDSKOV, TOFFEE, HALVOR, KINKS, FOREST, NIELSEN, MIKKEL, FUTTE, FRYDKÆR,
SENIOR, ARSENAL.
DT 2. division: 11 sign.: BJARNE, BENBO, VIPTIP, FAR, NUSER, JUL, FOX, LIONS, BAMSE, GALWAY, SOFUS.
DT 3. division: 10 sign.: STEAM, JAN, TYNDE, SCHØN, DEVILS, TØFTING, STEEN, GAMBLER, HANS, PIQUET.
De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. runde: I denne runde var der et enkelt opgør mellem signaturer fra den bedste række.
MIKKEL – FUTTE (9 – 9, 4 - 6): MIKKEL fra den bedste ende af ligaen, var storfavorit i dette opgør, men
måtte dog meget overraskende se sig besejret efter to kampe, af FUTTE fra bunden af Ligaen. Så MIKKEL
med en 3. plads i Liga Pokalen i 2010, futtede af for denne gang.

MIKKEL fra toppen af Ligaens bedste række tabte overraskende

---------Der var også to opgør mellem signaturer fra 2. division.
JUL - FOX (9 - 8): Opgøret mellem de to middel-tippere i Ligaen, havde FOX som favorit i kraft af to tidligere
Liga Pokal – mesterskaber i bagagen i 2005 og 2013. Men sandelig om ikke undertippede JUL hev sejren
hjem og hermed sendte FOX ud af turneringen.
GALWAY - SOFUS (9 – 9, 4 - 5): I dette opgør mellem to tippere fra den bedre halvdel, havde nok GALWAY
som svag favorit, men alligevel var det SOFUS det hev stikket hjem. GALWAY ude efter 2. runde.

FOX

GALWAY

Liga Pokal – Mester i 2005 og 2013

måtte efter hård kamp

røg overraskende ud i 2. runde

overraskende se sig besejret

---------Så var der også to opgør fra den laveste række.
TYNDE – SCHØN (9 – 7): I dette opgør var TYNDE favorit og det levede han helt op til og sendte med en klar
sejr, SCHØN ud af turneringen.
STEEN – GAMBLER (9 – 8): Den fiktive tipper STEEN var storfavorit i dette opgør og det lykkedes da heller
ikke for GAMBLER at gamble sig frem til en sejr, så GAMBLER færdig for denne gang.

SCHØN

GAMBLER

klar til en trøstende tår

trods fin score

efter klart nederlag

ude af Liga Pokalen

---------Der var fem opgør mellem signaturer fra den bedste række og signaturer fra den næstbedste række.
BJARNE - IDSKOV (9 – 9, 4 – 4, 5 - 6): Formanden IDSKOV fra toppen af den bedste Liga, var storfavorit i
dette opgør, men BJARNE gjorde uventet stor modstand og der måtte tre kampe til før end IDSKOV havde
sikret sig den ventede sejr. BJARNE færdig for denne gang.
BENBO - TOFFEE (9 – 9, 4 - 6): Her havde TOFFEE fra den bedste halvdel af 1. Liga nok favoritværdigheden
og det levede han op til, dog måtte der to kampe til før end sejren var hjemme. BENBO hermed færdig efter
denne runde.

BJARNE

BENBO

Liga turneringslederen

røg ud af Liga Pokalen

blev slået ud af formanden

i 2. runde

VIPTIP – HALVOR (9 – 9, 5 – 5, 6 – 6, 9 – 9): Rundens hårdeste opgør mellem sidste sæsons Liga Pokal –
Mester VIPTIP fra den næstbedste række og HALVOR fra den bedste række. Efter fire meget hårde
uafgjorte kampe, var det nødvendig med ”fintælling” efter reglerne og her var det VIPTIP der trak det
længste strå. VIPTIP har også en Liga Pokal 3. plads fra 2015 i bagagen. HALVOR ude efter et fantastisk
opgør.
NIELSEN – FAR (9 – 8): Begge disse tippere figurerer på Top 3 – Evighedstabellen, - NIELSEN med et Liga
Pokal – Mesterskab fra 2015 på CV´et og FAR med en 3. plads i Liga Pokalen 2016. NIELSEN fra den bedste
række var helt klart favorit og levede da også helt op til favoritværdigheden. FAR var hermed ude for denne
gang.
SENIOR – LIONS (9 – 9, 4 – 6): Her var SENIOR fra den bedste række klar favorit, men sandelig om ikke
LIONS fra den næstbedste række hev den samlede sejr hjem efter to kampe. SENIOR hermed overraskende
ude af turneringen.

HALVOR
med to tippere bag sig
tabte rundens hårdeste opgør

FAR
ude af Liga Pokalen
efter 2. runde

SENIOR
var klar favorit
men tabte

---------Der var fire opgør mellem signaturer fra den bedste række og den laveste række.
KINKS – STEAM (9 - 8): KINKS fra den bedste række var storfavorit i dette opgør og det gik også fuldstændig
som ventet. STEAM fra det nedre luftlag i 3. Liga var hermed ude.
JAN - FOREST (9 – 9, 6 - 4): I dette opgør var den suveræne Liga-tipper FOREST kæmpe storfavorit mod den
fiktive tipper JAN fra den laveste række. Men sandelig om ikke JAN leverede rundens sensation med en
samlet sikker sejr efter to kampe. FOREST meget overraskende ude efter 2. runde af årets Liga Pokal
Turnering.

STEAM

FOREST

fra 3. Liga

1. Liga´s top-tipper tabte

kunne ikke røre 1. Liga-tipperen

sensationelt mod en tipper fra 3. Liga

DEVILS - FRYDKÆR (9 – 9, 6 - 4): Her var Liga Pokal – Mesteren 1998 og 2003 FRYDKÆR fra den bedste
række klar favorit, men også her skete en kæmpe overraskelse, idet DEVILS fra den laveste række, efter to
kampe, hev en sikker sejr hjem. FRYDKÆR´s chance for et tredje mesterskab røg sig hermed en tur.
HANS - ARSENAL (10 – 10, 6 - 5): ARSENAL fra toppen af den bedste række, var klar favorit i dette opgør,
men den skrappe fiktive tipper HANS fra den laveste række, gjorde overraskende god modstand og hev en
samlet sejr hjem. ARSENAL hermed færdig i Liga Pokalen.

FRYDKÆR

ARSENAL

Liga Pokal – Mester 1998 og 2003

fra den bedste række

røg meget overraskende ud her

fik en ordentlig dukkert

---------De sidste to kampe var mellem tippere fra 2. division og 3. division.
TØFTING - NUSER (9 - 10): Her mødte debutanten TØFTING den rutinerede NUSER fra toppen af
næstbedste række. NUSER har et Liga Pokal – Mesterskab 2006 i bagagen og måtte anses for klar favorit,
hvilket han dog også levede op til og TØFTING med de to herrer, var hermed færdig for denne gang.
BAMSE - PIQUET (9 - 8): Her var det et opgør blandt to af foreningens veteraner BAMSE, der har et Liga
Pokal – Mesterskab 2007 og en 3. plads i 2004 i bagagen og PIQUET fra 3. Liga. BAMSE var på papiret favorit
i dette opgør og det levede han fuldt ud op til. PIQUET måtte konstatere et stød helt ud af turneringen.

TØFTING og PIQUET ude af Liga Pokalen efter 3. runde
TØFTING

PIQUET

---------Følgende er videre efter 2. runde:
DT 1. division: 4 sign.: TOFFEE, KINKS, NIELSEN, FUTTE.
DT 2. division: 1 sign.: SOFUS.
DT 3. division: 3 sign.: DEVILS, STEEN, HANS. De fremhævede signaturer er begge fiktive tippere ”styret” af
turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. runde:
Der var et enkelt rent 1. divisions-opgør.
IDSKOV - TOFFEE (8 – 8, 4 - 5): To tippere fra den bedste halvdel af 1. Liga og med formanden IDSKOV som
favorit, men TOFFEE overraskede og hev efter to kampe den samlede sejr hjem og sendte hermed IDSKOV
ud af turneringen for denne gang.
---------Der var et enkelt rent 2. divisions-opgør.
BAMSE - SOFUS (8 – 8, 4 - 5): Der var ægte lokalopgør i denne kamp, hvor den tidlige Liga Pokal – Mester
2007 BAMSE havde favoritværdigheden, men det levede han ikke op til. Opkomlingen SOFUS tog stikket
hjem og sendte hermed BAMSE ud af turneringen.

IDSKOV

BAMSE / SOFUS

formand og veteran

Liga Pokal – Mester i 2007

måtte se sig slået ud i 3. runde

måtte se sig slået af opkomlingen SOFUS

---------Der var to opgør mellem signaturer fra den bedste række og den laveste række.
JAN - NIELSEN (8 – 8, 3 - 5): Den fiktive tipper JAN fra den laveste række, mødte her Liga Pokal – Mesteren
2015 NIELSEN fra den bedste række og der var ikke tvivl om udfaldet. En sikker sejr til NIELSEN og hermed
en afsked med JAN for denne gang.
TYNDE - FUTTE (8 – 8, 4 - 5): Et lidt tyndt opgør mellem TYNDE fra den laveste række og FUTTE fra bunden
af 1. Liga. Men FUTTE viste alligevel forskellen mellem de to rækker og hev en samlet sejr hjem. TYNDE ude
af Liga Pokalen for denne gang.

TYNDE ude af Liga Pokalen efter tynd tipning i 3. runde
TYNDE

---------Der var et opgør mellem signaturer fra den bedste række og signaturer fra den næstbedste række.
VIPTIP - KINKS (8 – 8, 3 - 5): Et af rundens mest spændende opgør, mellem Liga Pokal – Mesteren 2018
VIPTIP fra den næstbedste række og KINKS fra toppen af den bedste række. KINKS fra den bedste række
viste dog med en klar sejr, at formen er helt i top. VIPTIP hermed ude af Liga Pokalen efter 3. runde.

VIPTIP Liga Pokal – Mesteren 2018 røg ud her i 3. runde
VIPTIP
---------De sidste tre kampe var mellem tippere fra 2. division og 3. division.
DEVILS - NUSER (8 – 8, 5 - 4): I dette opgør var Liga Pokal – Mesteren NUSER klar favorit mod DEVILS fra
den nedre række, men NUSER skuffede fælt og efter to opgør, havde DEVILS meget overraskende vippet
NUSER ud af turneringen.
JUL - STEEN (7 - 8): Favorit i dette opgør var helt klart JUL fra den næstbedste række, men den fiktive tipper
STEEN fra 3. Liga overraskede her og hev sejren hjem. Ingen JULegave til JUL her, men en kold afsked med
Liga Pokalen for denne gang.
LIONS – HANS (8 – 9): Ingen klar favorit her og LIONS fra den næstbedste række måtte se i øjnene, at den
dominerende fiktive tipper HANS fra den laveste række, var en lille tand bedre, så LIONS ude for denne
gang.

NUSER og LIONS røg begge ud i 3. runde
NUSER

LIONS

Følgende er videre efter 3. runde:
DT 1. division: 4 sign.: TOFFEE, KINKS, NIELSEN, FUTTE.
DT 2. division: 1 sign.: SOFUS.
DT 3. division: 3 sign.: DEVILS, STEEN, HANS. De fremhævede signaturer er begge fiktive tippere ”styret” af
turneringslederen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvartfinalerne:
Der var to rene 1. divisions-opgør.
TOFFEE - KINKS (6 - 7): Fantastiske KINKS var favorit i dette opgør og TOFFEE måtte da også bøje sig for
overmagten og erkende, at modstanderen var for stærk. TOFFEE hermed ude efter kvartfinalen.
NIELSEN – FUTTE (8 – 6): Her var NIELSEN klar favorit idet FUTTE´s Liga-form var helt i bund. Det blev da
også til en klar sejr til Liga Pokal – Mesteren 2015 NIELSEN og hermed futtede FUTTE af for denne gang.

Der var et enkelt rent 3. divisions-opgør.
DEVILS - STEEN (6 - 7): Et åbent opgør, hvor dagsformen var afgørende. Den fiktive tipper STEEN tog dog
stikket hjem og sendte hermed DEVILS ud af turneringen.

TOFFEE / FUTTE / DEVILS
havde en dårlig uge netop i kvartfinalen og så sluttede deltagelsen i Liga Pokalen for denne gang
---------Det sidste opgør var mellem en signatur fra den bedste række og en fra den laveste række.
HANS - SOFUS (6 - 7): Endnu et åbent opgør mellem suveræne HANS fra den laveste række og SOFUS fra
den bedre halvdel af 2. Liga. SOFUS tog dog stikket hjem og sendte hermed den fiktive tipper HANS ud af
turneringen.
Følgende er videre efter kvartfinalen:
DT 1. division: 2 sign.: KINKS, NIELSEN.
DT 2. division: 1 sign.: SOFUS.
DT 3. division: 1 sign.: STEEN. Den fremhævede signatur er fiktiv tipper ”styret” af turneringslederen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semifinalerne:
KINKS – NIELSEN (7 – 7, 8 – 9): Lodtrækningen betød, at de to skrappe 1. Liga-tippere KINKS helt fra toppen
af rækken skulle møde NIELSEN med Liga Pokal – Mesterskabet 2015 i bagagen. Efter hård kamp måtte
KINKS dog erkende, at NIELSEN´s dagform var bedre. KINKS herefter videre til kampen om 3. pladsen og
NIELSEN var hermed i Liga Pokal – Finalen igen, med chance for at gentage succesen fra 2015.

KINKS måtte se sig besejret i semifinalen
KINKS

STEEN – SOFUS (6 – 8): I dette opgør mellem den fiktive tipper STEEN og ”gamle” SOFUS, var det helt klart
SOFUS der var favorit. Det levede SOFUS helt klart op til og med en sikker sejr henviste han STEEN til
kampen om 3. pladsen og SOFUS var hermed klar til sin første Liga Pokal Finale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kampen om 3./4. pladsen:
KINKS - STEEN (10 - 8): I kampen om 3. pladsen, var KINKS fra toppen af den bedste række super storfavorit
mod den fiktive tipper STEEN fra den laveste række. KINKS levede helt op til favoritværdigheden og vandt
en sikker sejr og blev dermed nr. 3 i Liga Pokalen 2019.

KINKS
Opnåede en sikker 3. plads i Liga Pokalen 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liga Pokal Finalen:
NIELSEN - SOFUS (8 - 7): Ingen tvivl om, at NIELSEN fra den bedste række og tidligere Liga Pokal – Mester,
var klar favorit i Liga Pokal Finalen. Der var dog heller ingen tvivl om resultatet, hvor SOFUS slukøret måtte
konstatere, at Liga Pokal Mesterskabet smuttede, men det er jo ingen skam at tabe til en tipper der er
bedre end en selv og det måtte han jo konstatere efter dette resultat. Trods alt en flot 2. plads til SOFUS og
NIELSEN fortjent Liga Pokal Mester 2019.

SOFUS

NIELSEN

tabte i Liga Pokal – Finalen

nåede toppen – og blev

men fik en fin 2. plads

vinder af årets Liga Pokal Turnering 2019
STORT TILLYKKE

LIGA CUP * rapport fra 2019 *
I Liga Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen.
Efter lodtrækning opdeles signaturerne i 10 puljer à 6 signaturer og der kæmpes herefter fem kampe mandmod-mand og de tre bedste i hver pulje fortsætter til mellemrunden.
Liga Cup´en er den nyeste tipskonkurrence i Lunds Tipsforening og så dagens lys i 2002, efter forslag fra en
tipper.

Indledende runde:
Pulje 1: FOX fra 2. Liga vandt sikkert puljen og han har da også fine resultater i Liga Cup´en at se tilbage på,
nemlig en 2. plads i 2009 og en 3. plads i 2013. FOREST en af de bedste i 1. Liga sluttede på 2. pladsen.
TØFTING fra 3. Liga sluttede på 3. pladsen.
BØLLE kunne med en sejr i sidste kamp, være hoppet over stregen, men han klarede den ikke og røg ud
sammen med den fiktive tipper GUNNAR. Det var højst overraskende, at SELECT fra den bedste liga røg ud.

BØLLE

SELECT

kiksede i sidste kamp

overraskende ude her

Pulje 2: SOFUS fra 2. Liga var suveræn i denne pulje og vandt med seks point til nærmeste konkurrent ZICO
fra 2. Liga. ZICO kan se tilbage på et Liga Cup – Mesterskab i 2010. Den fiktive signatur LARS tog sig af den
sidste billet til videre deltagelse.
PIQUET fra 3. Liga Havde det ene ben i mellemrunden, men snublede i den sidste kamp og FUTTE fra den
bedste Liga led samme skæbne. FUTTE fik ellers en fin 3. plads hjem i Cup´en i 2018. NORWICH fra den
bedste række og med en fin 2. plads i Liga Cup´en 2016, sluttede overraskende på jumbopladsen i puljen.

PIQUET

FUTTE

NORWICH

fik et fejlstød ind i sidste kamp

futtede af efter indledende runde

også ude her

Pulje 3: OLE fiktiv signatur vandt suverænt denne pulje. BAMSE fra 2. Liga, var under stregen før sidste
kamp, men hoppede via en storsejr i sidste kamp, op på puljens 2. plads. SENIOR fra 1. Liga klarede den lige
nøjagtig, men han er da også Cup-specialist og er den eneste der har vundet Liga Cup´en to gange, nemlig i
2005 og 2012 og endvidere en 2. plads i 2014.
LPHJ fra 3. Liga havde billetten i hånden før sidste kamp, men det glippede. VINDING fra 2. Liga fik en fin 2.
plads i Cup´en i 2017 men røg ud i den indledende runde. MARSCHA fra 1. Liga og med et Liga Cup –
mesterskab i 2014 i bagagen røg meget overraskende ud her.

LPHJ

VINDING

havde billetten i hånden

MARSCHA

ude efter indledende runde

Liga Cup – Mester 2014 ude

Pulje 4: JUL fra den bedste Liga og STEAM fra 3. Liga var allerede sikret videre deltagelse før sidste kamp.
Til gengæld var der tre signaturer med samme lave pointtal, der kæmpede hårdt om den sidste billet, men
TOFFEE fra den bedste række viste vejen her og sikrede sig videre deltagelse.
FAR fra 1. Liga blev sammen med den fiktive signatur BRIAN ”sorteper” i sidste runde og sammen med
CANARY fra den bedste række, måtte de forlade Cup`en for denne gang.

FAR

CANARY

kiksede i sidste kamp og måtte

fra den bedste række

forlade turneringen efter indledende runde

overraskende ude efter indledende runde

Pulje 5: LIONS fra 2. Liga og nr. 2 i Liga Cup`en i 2018, havde sikret sig billetten før sidste kamp og det
samme havde den fiktive signatur JENS. SCØHN fra 3. Liga var i fare lige til det sidste, men en klar sejr i
sidste kamp gav ham den 3. billet.
CORK fra den bedste række havde en spinkel chance før sidste kamp, men trods en sejr her lykkedes det
ikke og et højst overraskende exit var en kendsgerning. BJARNE fra 2. Liga havde en teoretisk chance før
sidste kamp, men det gik ikke. MORAN fra den bedste række var ikke rigtig med her og sluttede med kun 1
point i de fem kampe.

CORK

BJARNE

MORAN

De to skrappe brødre var ude af form
og røg ud af Liga Cup´en her

var heller ikke i
”Liga Cup-form”

Pulje 6: FRYDKÆR fra den bedste række vandt puljen suverænt og han figurerer da også på Liga Cup – Top
3 listen med en 3. plads i 2015. CHELSEA fra 2. Liga klarede uafgjort i den sidste kamp og var hermed sikret
videre deltagelse. Bedste resultat for CHELSEA i Liga Cup´en var en 2. plads i 2012. Sidste billet røg til den
fiktive signatur JAN.
STEEN fiktiv signatur røg ud her. MIKKEL fra toppen af 1. Liga og med et Liga Cup – mesterskab i 2016 i
bagagen, kunne med en sejr i sidste kamp, have sikret sig videre deltagelse, men han mødte puljevinderen
FRYDKÆR og fik en på hatten. MIKKEL meget overraskende ude efter indledende runde. VIPTIP fra 2. Liga
klarede den heller ikke.

MIKKEL
Liga Cup – Mester 2016
røg ud her i indledende runde

VIPTIP
havde ikke heldet med sig
i årets Liga Cup

Pulje 7: KAILUA fra 3. Liga tog sig sikkert af puljens 1. plads. KINKS fra den bedste række kom videre og
med en 3. plads i 2006 og 2016 samt en 2. plads i 2007 i kufferten, er han en af de garvede Liga Cup –
tippere, - dog var han i fare lige til det sidste. GALWAY fra 2. Liga hoppede elegant fra en 5. plads før sidste
runde og helt op over stregen og sikrede sig hermed efter fintælling, den sidste billet til mellemrunden.
HALVOR fra den bedste række havde fat i billetten og kunne have nøjes med uafgjort, men kiksede i sidste
kamp og røg dermed helt ud af Cup´en for denne gang. DEVILS fra 3. Liga ville med en sejr i sidste kamp
have sluttet på puljens 2. plads, men det lykkedes ikke. LUCKY fra 2. Liga var ikke særlig godt kørende i
Cup´en og er ude for denne gang.

HALVOR

DEVILS

kiksede i sidste kamp

havde en god chance, men kiksede

LUCKY
var dårligt kørende

Pulje 8: IDSKOV fra toppen af den bedste række og vinder af Liga Cup´en helt tilbage i 2004, vandt
suverænt denne pulje og havde billetten hjemme før sidste kamp. NUSER fra 2. Liga satte sig på puljens 2.
plads. GAMBLER fra 3. Liga gamblede vildt i den sidste kamp og med succes, idet han røg fra puljens
sidsteplads og op over stregen og hermed sikrede sig billetten, - dog med mindst mulige margen efter
fintælling.
SIR S fra den bedste række tabte top-opgøret i sidste runde og dumpede fra 2. pladsen og ned under
stregen. Meget overraskende for SIR S, der blev nr. 3 i Liga Cup´en i 2017, men hermed var ude for denne
gang. NANDO fra 3. Liga og BRULA fra 2. Liga havde chancen lige til det sidste, men det glippede for dem
begge.

SIR S
dumpede ned under stregen

NANDO
havde chancen
(hvis nogen er i tvivl, -det er NANDO til højre)

BRULA
havde også chancen

Pulje 9: BENBO fra 2. Liga tog sig af puljesejren her. Den fiktive signatur HANS satte sig på puljens 2. plads.
AGGER fra den bedste række, var i direkte kamp om 3. pladsen i sidste runde og kunne nøjes med uafgjort,
men AGGER sejrede og fik derfor fortjent den 3. billet til videre deltagelse. AGGER kan også se tilbage på et
Liga Cup – Mesterskab i 2015.
SPVK også fra 1. Liga måtte efter nederlaget i sidste kamp, konstatere at Cup´en var forbi for denne gang.
SPURS fra 2. Liga kom ikke rigtig i gang i Cup´en og var uden chance for videre deltagelse. BERTEL den
diskede signatur tog sig af puljens sidsteplads.

SPVK fra 1. Liga overraskende ude efter 1. runde
SPVK

Pulje 10: TYNDE fra 3. Liga var sikret billet før sidste runde. NIELSEN fra den bedste række var på en delt 3.
plads før sidste kamp, men en sikker sejr her rykkede ham op på puljens 2. plads. HARRY fra 2. Liga
rumsterede lige over/under stregen før sidste kamp, men en overraskende sejr her, mod sidste sæsons Liga
Cup – Mester HÅRVARD, betød at HARRY efter fintælling sluttede på puljens 3. plads og hermed indløste
billet til mellemrunden.
ARSENAL fra 1. Liga´s bedste halvdel, var på 2. pladsen før sidste kamp og kunne have nøjes med uafgjort,
men det store nederlag i sidste kamp og en dårligere egenscore, var katastrofalt for ARSENAL, der hermed
var ude af Liga Cup´en for denne gang. HÅRVARD fra 2. Liga og Liga Cup – Mester 2018, skulle bruge en sejr
i sidste kamp, men det lykkedes ikke og en exit fra turneringen efter indledende runde var en kendsgerning.
MIKI fra 3. Liga var skidt kørende, men fik dog i sidste runde hevet et enkelt point hjem for de fem kampe.

ARSENAL

HÅRVARD

tog en ordentlig dukkert forsvarende Liga Cup – Mester 2018
i sidste kamp

var overraskende ude

i årets Liga Cup

efter indledende runde

MIKI
var dårligt kørende
og uden chance
i årets Liga Cup

Følgende er videre efter indledende runde:
LT 1. division: 8 sign.: FRYDKÆR, SENIOR, KINKS, AGGER, TOFFEE, IDSKOV, NIELSEN, FOREST.
LT 2. Division: 11 sign.: ZICO, FOX, NUSER, BAMSE, SOFUS, HARRY, BENBO, JUL, GALWAY, CHELSEA, LIONS.
LT 3. division: 11 sign.: GAMBLER, KAILUA, OLE, HANS, STEAM, SCHØN, JAN, TØFTING, JENS, TYNDE, LARS.
De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen.

Mellemrunden:
Så skal der kæmpes i 5 puljer af 6 signaturer. De to bedste i hver pulje, efter de fem kampe går herefter
videre.
Pulje 1: ZICO fra 2. Liga og vinder af Liga Cup´en 2010 havde allerede sikret sig billet til semifinalen før
sidste kamp, som han dog vandt sikkert. FRYDKÆR fra den bedste række og med en 3. plads i Liga Cup´en
2015 som bedste resultat, tog sig sikkert af 2. pladsen og billetten til semifinalen.
SENIOR fra den bedste række og med et Liga Cup – mesterskab i 2012, havde sammen med KINKS også fra
den bedste række og med 3 placeringer på Top 3 – listen, - 2. plads i 2007 og 3. pladser i 2006 og 2016,
begge havde en chance for en semifinalebillet, hvis de øvrige resultater havde flasket sig, men det gjorde
de ikke, så begge var hermed ude af Cup´en. FOX fra 2. Liga og med en 2. plads i Cup´en i 2009 og en 3.
plads i 2013 som bedste resultat var uden chancer i puljen. GAMBLER fra 3. Liga havde ikke held med
gamblingen og sluttede på puljens sidsteplads.

SENIOR

KINKS

Liga Cup – Mester 2012

overraskende ude

havde chancen til det sidste

FOX
fik ikke de rette
stød ind

af årets Liga Cup

GAMBLER
havde ikke held
med gamblingen

Pulje 2: AGGER fra den bedste række og Liga Cup – Mester i 2015, kunne nøjes med uafgjort i sidste kamp
for at sikre sig puljesejren, hvilket han gjorde og billetten til semifinalen var hermed hjemme. NUSER fra 2.
Liga levede livet farligt på stregen og var i fare lige til det sidste. NUSER holdt dog stand og sikrede sig
hermed en billet til semifinalen.
KAILUA fra 3. Liga havde en god chance for en billet, men der skulle en sejr til i sidste kamp, hvilket ikke
lykkedes. BAMSE fra 2. Liga havde også en chance og en sejr i sidste kamp havde givet en billet, men det
lykkedes heller ikke. SOFUS fra 2. Liga var uden chancer i denne pulje og TOFFEE fra den bedste række,
besatte meget overraskende puljens sidsteplads.

KAILUA
missede en god chance

BAMSE / SOFUS
det glippede

TOFFEE
overraskende i bund

Pulje 3: IDSKOV fra den bedste række og Liga Cup – Mester 2004, vandt puljen sikkert, men var faktisk ikke
sikker på billet før sidste runde, men med en sikker sejr her var billetten til semifinalerunden sikret. Den
fiktive signatur OLE, sikrede sig puljens 2. plads og hermed billet til semifinalerunden.
HANS fiktiv signatur sluttede lige under stregen. STEAM og SCHØN fra 3. Liga havde chancen lige til det
sidste, men de klarede ikke kravene ”sejr” og var hermed ude af Cup´en. HARRY fra 2. Liga var helt ude og
svømme i denne pulje men fik dog æren hjem med en sejr og 3 point i sidste runde, - mere blev det ikke til.

STEAM
klarede ikke kravene

SCHØN
klarede den heller ikke

HARRY
helt ude og svømme

Pulje 4: BENBO fra 2. Liga lå under stregen før sidste kamp, men en storsejr her rykkede ham helt op på
puljens 1. plads og dermed en billet til semifinalerunden. Den fiktive signatur JAN sikrede sig puljens 2.
plads efter absolut fintælling.
TØFTING fra 3. Liga havde nøjagtig samme score som nr. 2, så turneringslederen måtte ud i alleryderste
konsekvens, for at finde en afgørelse og den faldt ikke ud til TØFTING´s fordel og de var hermed ude af
Cup´en. JENS fiktiv signatur klarede den ikke. JUL fra 2. Liga røg ud her og NIELSEN fra den bedste række
sluttede overraskende puljen af og forlod hermed Cup´en.

TØFTING

NIELSEN

ude efter ”fintælling”

tabte pusten og røg ud

Pulje 5: TYNDE fra 3. Liga var ude i hård kamp i denne jævnbyrdige pulje og måtte kæmpe hårdt for videre
deltagelse, men det lykkedes med en sikker sejr i sidste kamp. FOREST fra den bedste række levede livet
farligt i denne pulje, men en god egenscore betød billet til semifinalerunden.
GALWAY og CHELSEA fra 2. Liga kæmpede hårdt og skulle vinde sidste kamp, for at have en chance, hvilket
de også gjorde, men egenscoren var en anelse dårligere end nr. 2, så begge var færdige i Cup´en. Den
fiktive signatur LARS var også færdig. LIONS fra 2. Liga var ikke rigtig med her og var hermed færdig i Cup´en
for denne gang.

GALWAY

CHELSEA

LIONS

kæmpede hårdt, men

kæmpede også hårdt

var lidt ude af form

røg ud på egenscoren

men røg også ud på egenscoren

og sluttede puljen af

Følgende er videre efter mellemrunden:
DT 1. division: 4 sign.: FRYDKÆR, AGGER, IDSKOV, FOREST.
DT 2. division: 3 sign.: ZICO, NUSER, BENBO.
DT 3. division: 3 sign.: OLE, JAN, TYNDE. De fremhævede signaturer er begge fiktive tippere ”styret” af
turneringslederen.

Semifinalerunden:
I denne runde er de tilbageværende 10 signaturer delt op i to puljer à 5 signaturer.

Pulje 1: IDSKOV fra toppen af den bedste række, vandt suverænt denne pulje og fik en billet til Liga Cup –
Finalen og hermed chancen for at gentage kunststykket fra 2004, hvor han blev Liga Cup – Mester. NUSER
fra 2. Liga var i hård kamp om puljens 2. plads, men fik den hjem i varmen og indløste hermed en billet til
kampen om 3. pladsen og en mulighed for at komme på den eftertragtede Liga Cup – Top 3 liste.
ZICO fra 2. Liga og vinder af Liga Cup´en i 2010 måtte slukøret se chancen for videre deltagelse forsvinde, da
han ikke magtede at sejre i den sidste kamp mod puljevinderen IDSKOV. Den fiktive signatur JAN er også
færdig. TYNDE fra 3. Liga præsterede en gang tynd tipning i semifinalerunden og sluttede helt i bund med
kun et enkelt point.

ZICO

TYNDE

vinder af Liga Cup´en 2010

mistede gejsten

klarede ikke kravene og røg ud i semifinalen

her i semifinalen

Pulje 2: OLE den fiktive signatur var aldeles suveræn i denne pulje og fik hermed billet til Liga Cup – Finalen.
FOREST fra den bedste række var i hård kamp om 2. pladsen og var hårdt presset til det sidste, men hev
billetten hjem efter fintælling og bedste egenscore. Så FOREST i videre kamp om den samlede 3. plads.
FRYDKÆR veteranen fra den bedste række kæmpede hårdt om billetten, men kom for sent i gang og trods
samme pointtal som nr. 2, tabte han på egenscoren. Så ingen forbedring af placeringen i 2015 hvor
FRYDKÆR sluttede på 3. pladsen. BENBO fra 2. Liga klarede den ikke og meget overraskende sluttede 1.
Liga-tipperen AGGER helt i bund i denne pulje. Så ingen gentagelse af Liga Cup – mesterskabet fra 2015 for
AGGER.

FRYDKÆR / BENBO
tabte på egenscoren

AGGER
Liga Cup – Mester 2015 klarede den ikke

Kampen om 3. pladsen: NUSER (2. div.) – FOREST (1. div.): (7 – 7, 9 – 8, 3 – 4):
NUSER fra 2. Liga havde for første gang chancen for at komme på den fine LIGA CUP Top 3 – Evighedstabel,
men det krævede en sejr mod den i øjeblikket absolutte bedste Liga-tipper i LUNDS TIPSFORENING, nemlig
FOREST helt fra toppen i Danmarks bedste Liga. Opgaven synes umulig, men ikke desto mindre spillede
NUSER lige op med FOREST i form af ovennævnte resultat, men så måtte der ”fintælling” til og her var det
FOREST, der i kraft af en betydelig bedre egenscore, rendte med 3. pladsen i årets LIGA CUP.

NUSER

FOREST

tippede lige op med top-tipperen

løb ind i hård modstand

men tabte efter fintælling

men hev 3. pladsen hjem alligevel
Stort tillykke

Liga Cup Finalen: IDSKOV (1. div.) – OLE (3. div.): 6 – 6, 8 – 7, 5 – 3):
Veteranen og formanden IDSKOV fra toppen af den bedste række havde på papiret en ”overkommelig”
modstander i den ”fiktive tipper” OLE fra 3. Liga, der var styret af turneringslederen. IDSKOV har en 15 år
gammel LIGA CUP – sejr at se tilbage på og sandelig om ikke han gentog kunststykket her. Som det fremgår
af resultatet, var det en meget klar sejr som IDSKOV hev hjem. Alderen er ingen hindring for formanden,
der stadig er i topform.

IDSKOV
LIGA CUP – Mester 2004

IDSKOV
og igen

LIGA CUP – Mester 2019
Stort tillykke

Harry

GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport fra 2019 *
Der deltog 134 aktive signaturer i årets Grand Prix Turnering, fordelt på 31 tippere.
For at få turneringsskemaet til at gå op, var det nødvendigt at indsætte 58 fiktive signaturer. De fiktive
signaturer er med for retfærdighedens skyld, men bliver ikke tilskrevet point.
Turneringen er fra starten inddelt i 16 puljer à 12 signaturer, så der spilles 11 indledende kampe og de to
bedste i hver pulje efter de 11 kampe, kvalificerer sig direkte til videre deltagelse I 2. runde.
Herefter spilles der mand-til-mand kampe (bedst af 2 eller 3 kampe) blandt nr. 3, 4, 5 og 6 i de indledende
puljer om videre deltagelse i turneringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efter indledende puljespil var der 32 signaturer, der fik direkte adgang til videre deltagelse. De var fordelt
på kun 12 meget skrappe tippere.
IDSKOV 7 signaturer direkte videre.
ZICO, FOREST og FUTTE (Lions, Toffee, Omaha) fik alle 4 signaturer direkte videre.
LUND fik 3 signaturer direkte videre.
PERCY, MARSCHA og FRYDKÆR fik alle 2 signaturer direkte videre.
HALVOR, SPVK, STEAM og CHELSEA fik alle 1 signatur direkte videre.

I pulje 5 var FAR ellers på direkte kvalifikationsplads før sidste runde, men et beskedent nederlag i sidste
kamp mod IDSKOV betød, at formanden IDSKOV overtog pladsen.
I pulje 14 var Percy over stregen før sidste runde, men et nederlag her gav billetten til FRYDKÆR i stedet
for.
I pulje 15 havde undertegnede HARRY billetten i hånden før sidste runde, men uafgjort i den sidste kamp
var ikke nok og OMAHA overtog billetten.

I alle andre puljer skete der ingen ændringer over stregen i sidste runde.

FAR

HARRY

To tippere der var meget ”uheldige” og mistede 6 af sine 10 signaturer efter indledende runde

I seks af puljerne måtte der fintælling til på grund af pointlighed der blev afgjort ved højeste egenscore.
I pulje 15 var der total lighed i score og point mellem IDSKOV og UHRE og man måtte helt tilbage til den
indbyrdes kamp i første runde, for at finde en afgørelse og her trak IDSKOV det længste strå.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikation til 2. runde: Her var det mand-til-mand (bedst i 2 eller 3 kampe) mellem de 64 signaturer der
sluttede på en placering mellem nr. 3 og nr. 6 i gruppespillet.
KINKS (Uhre), IDSKOV og FRYDKÆR fik hver 4 signaturer videre.
PERCY, NIELSEN, CHELSEA og FAR fik alle 3 signaturer videre.
LUND fik 2 signaturer videre.
NANDO, MARSCHA, VINDING, MIKI, HARRY og FOREST fik alle 1 signatur videre.
Der måtte fintælling til i ikke mindre end fem kampe, der alle sluttede uafgjort efter 3. kamp.
KINKS – LUND, DEVILS – MARSCHA, IDSKOV – CHELSEA, UHRE – MARSCHA, KINKS – FRYDKÆR (de
fremhævede signaturer gik videre).

MARSCHA mistede 5 af sine 10 signaturer i kvalifikationsrunden
MARSCHA

IDSKOV

VINDING

UHRE

HARRY

Fire tippere der alle mistede 3 signaturer i kvalifikationsrunden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. runde: Her var det igen kampe mand-til-mand med de 32 signaturer der sluttede som nr. 1 og 2 i det
indledende puljespil og de ovennævnte 32 signaturer, der havde kvalificeret sig.
PERCY gik videre med ikke mindre end 5 signaturer blandt de sidste 32 signaturer.
CHELSEA, ZICO, IDSKOV og FUTTE (Toffee, Omaha, Lions), fik alle 4 signaturer med.
LUND fik 3 signaturer med.
FOREST og MARSCHA fik 2 signaturer med.
FRYDKÆR, UHRE, MIKI og VINDING fik alle 1 signatur med.

Der måtte fintælling til i ikke mindre end fem kampe, der alle sluttede uafgjort efter 3. kamp.
ZICO – FRYDKÆR, FOREST – IDSKOV, ZICO – FRYDKÆR, SPVK – UHRE, IDSKOV – LUND (de fremhævede
signaturer gik videre).

IDSKOV

FRYDKÆR

To veteraner der mistede mange signaturer i 2. runde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. runde: De 32 skrappe signaturer kæmpede igen mand-til mand og feltet blev indskrænket til kun 16
signaturer.
ZICO stod for ikke mindre end 25% af de signaturer der klarede sig igennem denne runde, altså 4
signaturer.
PERCY hang også godt på og gik videre med 3 signaturer.
LUND, IDSKOV og MARSCHA gik alle videre med 2 signaturer.
CHELSEA, TOFFEE og FRYDKÆR fik alle 1 signatur med.

Ud af de 16 kampe, måtte der fintælling til i de to af kampene. FUTTE – TOFFEE og PERCY – UHRE.
Rundens mest interessante opgør var vel nok kampen mellem de to brødre og grundlæggere af turneringen
ZICO – LUND. Storebror ZICO trak det længste strå i denne duel. Bemærkes skal det også, at sidste sæsons
vinder og nr. 3 FOREST mødte den stortippende ZICO i begge sine to kampe, hvorved 3. runde blev
endestationen for stærke FOREST.

FOREST / UHRE

FUTTE / OMAHA / LIONS

MIKI

VINDING

Syv signaturer der måtte forlade turneringen efter 3. runde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. runde: Så er der 16 signaturer tilbage i feltet og 8 spændende kampe.
LUND – ZICO 4 – 4, 8 – 8, 5 – 4): Så var der returopgør mellem de to brødre og sandelig om ikke de
kæmpede tre hårde kampe, men denne gang var det lillebror LUND der trak det længste strå, så revanchen
var hjemme.

CHELSEA – ZICO (5 – 4, 6 – 8): Vist nok det første ægte lokalopgør på Færøerne, idet unge CHELSEA mødte
sin far ZICO. En sejr til hver side, men en bedre score til den ”gamle” erfarne ZICO betød, at ZICO gik videre.
CHELSEA måtte se i øjnene, at 4. runde blev endestationen for ham.

CHELSEA slået ud af sin far i det færøske lokalopgør
CHELSEA
ZICO – IDSKOV (4 – 4, 8 – 8, 4 – 5): To af foreningens ”gamle” drenge mødtes i dette opgør. Efter tre hårde
kampe, trak formanden IDSKOV sig sejrsrigt ud af opgøret.
TOFFEE – FRYDKÆR (4 – 4, 8 – 8, 5 – 7): Begge signaturer havde inden opgøret ”kun” 1 signatur tilbage i
Grand Prix´en, så taberen ville være ude. Her måtte der også 3 kampe til, førend en afgørelse var hjemme,
men til gengæld var det en storsejr til FRYDKÆR i det 3. opgør. FRYDKÆR er kendt som GP-specialist og har
ikke mindre ned tre GP-Mesterskaber bag sig i årene 1994, 2000 og 2015 og en 2. plads i 2018 og en 3.
plads i 2016. TOFFEE måtte forlade turneringen for denne omgang.

TOFFEE mistede efter hård kamp den sidste signatur i 4. runde
TOFFEE
PERCY – PERCY: Et vaskeægte lokalopgør, hvor der kun kunne være en vinder nemlig PERCY.
IDSKOV – MARSCHA (4 – 3, 8 – 7): Her var formanden IDSKOV oppe mod en af nyere tids fantom-tippere
MARSCHA, der også er GP-specialist, med GP-Mesterskab i 2016 og 2017 samt 2. pladser i 2015 og 2016.
Helt usædvanligt gik MARSCHA helt ned med flaget i begge kampe og det betød to sikre sejre til IDSKOV.
MARSCHA – PERCY (3 – 3, 7 – 9): Den ellers bundsolide MARSCHA, havde nedtur i dette opgør og fik en på
kassen og den lidt ukendte PERCY sejrede sikkert. MARSCHA hermed højst overraskende helt ude af
turneringen efter 4. runde.
LUND – ZICO (4 – 4, 8 – 8, 5 – 4): Sandelig om ikke der var endnu et brødre-opgør og efter en hård kamp
trak LUND stikket hjem og fik dermed endnu mere revanche fra brødre-opgøret og nederlaget i 3. runde.

MARSCHA

ZICO

GP-Mester 2016 og 2017

mistede 3 signaturer

overraskende ude efter 4. runde

her i 4. runde

Efter 4. runde har LUND, IDSKOV og PERCY stadig 2 signaturer blandt de sidste 8 tilbageværende. ZICO og
FRYDKÆR har hver 1 signatur tilbage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvartfinaler: 8 signaturer kæmper om at komme videre til semifinalen og finalen.
LUND – ZICO (7 – 6, 11 – 9): Også i kvartfinalen røg de to brødre i totterne på hinanden. Det fremgår helt
klart af resultatet, at ZICO har satset i begge opgør, men det faldt ikke så heldigt ud og en fantastisk
stortippende LUND i topform, rendte endnu engang med sejren i brødre-dysten og sendte dermed
storebror ZICO ud af turneringen.

LUND

ZICO

Lillebror LUND sendte storebror ZICO ud af turneringen efter den 3. dyst i Grand Prix Turneringen

IDSKOV – FRYDKÆR (8 – 7, 11 – 10): To af foreningens skrappeste GP-tippere tørnede sammen her i
kvartfinalen. IDSKOV og FRYDKÆR, begge med 3 GP-Mesterskaber i bagagen, påkalder sig lidt respekt.
FRYDKÆR var godt tippende, men IDSKOV´s form toppede på det rigtige tidspunkt og IDSKOV var endnu
bedre tippende, så han sendte med to sikre sejre FRYDKÆR ud af turneringen for denne gang.

FRYDKÆR år 2019
røg ud i kvartfinalen

FRYDKÆR GP-Mester år 2000
samt i årene 1994 og 2015

PERCY – IDSKOV (8 – 8, 10 – 11): Upåagtede PERCY var her oppe mod en af turneringens absolut stærkeste
drenge, nemlig formanden IDSKOV og han gjorde god modstand og var faktisk rimelig godt tippende, men
overmagten var for stor og rutinerede IDSKOV løb af med sejren.

PERCY – LUND (8 – 7, 10 – 11, 6 – 7): I dette opgør var PERCY også oppe mod den meget rutinerede LUND,
der i denne sæson er stortippende, som ikke tidligere set. Det lykkedes PERCY at vinde den første kamp,
men så viste LUND lige, at rutine betyder en del i denne turnering og med to sejre, var der ikke tvivl om
udfaldet og den stærkt tippende PERCY var hermed ude af turneringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semifinaler / Finaler: 4 signaturer kæmper om GP-Mesterskabet. De ejes af de to utrolig formstærke
tippere, veteranerne LUND og IDSKOV.
LUND – IDSKOV (5 – 7, 5 – 6) * IDSKOV – LUND (7 – 5, 6 – 5)
En højst usædvanlig Semifinale og Finale-runde med to enslydende kampe, hvor vinderen helt automatisk
ville blive såvel nr. 1 som nr. 2 og taberen nr. 3 og nr. 4, så det var i høj grad dagsformen der ville være
afgørende og en stor-sejr til IDSKOV i det første opgør gjorde udslaget og endnu en sejr i det andet opgør
afgjorde duellen om GP-Mesterskabet til fordel for IDSKOV, der hermed sætter ny rekord i GP –
Turneringen og kan bryste sig af sit 4. GP-Mesterskab, som den eneste siden GRAND PRIX TURNERINGEN
startede i 1983. LUND fik lige som i 2017 en meget flot 3. plads og derudover også en 4. plads.

LUND
satte sig på 3.- og 4. pladsen i GRAND PRIX TURNERINGEN 2019
* LUND 3. præmie: 1000 kr. * LUND 4. præmie: 500 kr.
STORT TILLYKKE

IDSKOV
vinder af GRAND PRIX TURNERINGEN : 1990 – 1996 – 2003 – 2019
* IDSKOV 1. præmie: 4000 kr. * IDSKOV 2. præmie: 2000 kr.
STORT TILLYKKE

Harry

LUNDS TIPSFORENING * Gamle billeder af ”gamle drenge” *

Formand IDSKOV

Pokalbord 1993

modtager en pokal af Harry i 1989

ZICO / IDSKOV / HARRY
Et par billeder fra de gode gamle dage i 1989, dengang der kun var sort/hvid billeder

.

Der var årsfest, generalforsamling, tipsfodbold og hyggeligt tipssamvær en gang om året og højdepunktet
var uddelingen af over 100 pokaler . De første år var pokalerne ikke så store, men det blev forbedret i
løbet af årene.

FOX modtager pokal af Harry i 1993

FRYDKÆR modtager pokal af Harry i 1995

NORWICH i 1996 er tydelig stolt af sin pokal

Formand IDSKOV med en pokal i 1998

FRYDKÆR med en pokal i 1999

HARRY var rigtig glad for endelig at vinde en pokal i 1998

Sådan så det imponerende pokalbord ud i år 2000

På generalforsamlingen i 2014 var der stemning og flertal for, at det fremover var pengepræmier der var på
spil, så et syn som her ovenfor er et overstået kapitel i LUNDS TIPSFORENING
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Nedenfor her kommer en side fra sidste årgang af LUNDS TIPSNYT i 2004
(fra den periode hvor DSB - HARRY var meget fremme i medierne

)

Faktisk lykkedes det for mig i de følgende 10 år at vinde rigtig mange pokaler og jeg har 2 pokalskabe som
nedenfor fyldt med pokaler og flere er så store , at de må stå oven på skabene.

POKALER

UDEN AT PRALE DET ER HARRY !

Ja det er ikke et pokalskab fra vores pokalleverandør, men rent faktisk resultatet af over 20 års
hård tipning i Lunds Tipsturnering. Når man tænker på at jeg aldrig har været den mest stabile
tipper, synes jeg det er meget godt klaret.
Jeg er sikker på at flere i Lunds Tipsforening kan fylde 2 skabe op !
Vagthunden BAMSE vogter pokalskabet !

Harry
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DANMARKSTURNERINGEN
1. Division
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Wallace Henning Sergio
Wallace Bunny
Lion
Wallace
MP
Ibba
Lion
Jesper
Luna
Wallace
Rose
Jesper
Jesper
Tiptop Norwich
Fyhn
Rose
Jesper
Rose
Pirc
WHJ
WHJ
Rose
P.Rossi
Zico
Hønse
Villund
Amigo
Fynbo
Pirc
Jesper Bodega Hønse
Scott
Amigo
Pirc
Scott
MK
Jesper
Everton
Lerby
Lylloff
Strøm
Hønse
Scott
Rose
Norwich Bodega
Lylloff
Jesper
Balder
Svensk
Amigo
Vejby
Rose
Balder
Amigo
Rose
Sille
Idskov
B.Dover
JV
Rose
TELEcom
Snut
Jesper
B.Dover
Sille
Lerby
Arsenal
Fox
Jesper
TELEcom Hussein
Aab
Idskov
Pirc
Anfield
TELEcom
Aab
Arsenal
Senior
Kinks
Idskov
Livpool
Andy
Eagle
Marpre Arsenal Livpool
Sækki
Livpool AGF1984
Arsenal
SPVK
Kinks
Arsenal Senior Norwich
Marscha Senior
Select
Cork
Kinks
Forest
Forest
Kinks Marscha

DANMARKSTURNERINGEN
Disciplin
Evighedstabel
Enkel-rk. 4 Sikre
96-rk.
Wallace Drossel Wallace
P.Rossi
Lion
Jesper
Wallace Drossel Wallace
MP
Jesper
Luna
MP
Benzol Wallace
Jesper
Nuser
Tiptop
P.Rossi
Rose
Pirc
Rose
Fox
Rose
WHJ
Winner
AGF
Nuser
Hønse
Zico
Hønse
Vejby
Fynbo
Jesper Bodega Hønse
Rose
Scott
Amigo
Scott
Rose
Scott
Lylloff
Jharon
Robbo
Vejby
Strøm
Kinks
JCB
Vejby
Rose
Lylloff
Fynbo
Jack
Lerby
Vejby
Jharon
Rose
Balder
Rose
Andy
Jesper
Rose
JFK
B.Dover
Rose
Jesper Frydkær
Snut
Lerby
Kinks
B.Dover
TELEcom Jesper
Idskov
TELEcom Kinks TELEcom
Kinks
Senior
Fox
Bamse Chelsea Arsenal
Andy TELEcom Andy
Livpool
Andy
Livpool
Marpre Arsenal Arsenal
Livpool
Kinks
Livpool
Frydkær Arsenal Arsenal
Marscha Arsenal Arsenal
Marscha Marscha Senior
Cork
Cork
Marscha
Forest
Forest Marscha

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening

DANMARKSTURNERINGEN
Pokalturneringen
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Balle
Luna
Sergio
Flimmer
Ibba
Norwich
Zico
Harry
Fyhn
Amigo
Lion
Svend
Wallace
Harry
Amigo
Jesper
X-Mas Ib Rene
Vejby
Flinca
Lykke
Jharon
Lion
Idskov
WHJ
Jharon
AGF
JV
Runo
Jesper
Everton Vejby Norwich
Villund
Foggi
Samba
Strøm Hornsyl
Kinks
Giggs
JCB
Lylloff
Samba
Leif
Samsø
Hønse
Titanic
Pirc
Lerby Westham Lund
Tower
Harry
Idskov
Lerby
Lylloff
Svensk
Tot
Ducken Mexico
Anfield
Chris
Freud
TELEcom Anfield
BIF
B.B.P.
Lerby
Pirc
Jesper Anfield Marpre
TELEcom Murer Arsenal
Volle
Murer Lautrup
Mikkel
X-Mas
Andy
Jensen Bamse
Percy
Andy
JV
BIF
Bayern
Noah
Vind
JP
Idskov Norwich
Livpool Norwich LaPlace
Tynde
Amigo Vinding
Fox
Reading Swansea
Marscha Zlatan
Halvor
Cork
Idskov
Piquet
Malthe
Leeds
Forest
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DANMARKSTURNERINGEN
1. Divisions Cup
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Drossel
Zico
P.Rossi

Bunny
P.Rossi
Zico

P.Rossi
Ibba
Benzol

Tiptop
Idskov
WHJ
Riiber
Hønse
Pirc
Hønse
Pirc
Scott
Lerby
Kinks
Balder
Jesper
Lerby
Frydkær
Jesper
Amigo
BIF
B.Dover
Jesper
Marpre
Senior
TELEcom
Lautrup
Eagle
Lautrup
SPVK
Lucky
Norwich
Senior
Senior
Forest

Pirc
P.Rossi
Jharon
Jharon
Jesper
Rose
Vejby
Lerby
Amigo
Kinks
JV
Norwich
JCB
JCB
Kinks
Sille
Sille
Rose
Jesper
Lund
Pirc
FCK
Aab
Premar
Kinks
Senior
Livpool
Premar
Arsenal
Norwich
Marscha
Marscha

Amigo
Jesper
Jack
Pirc
Riiber
Hønse
Rose
Idskov
Fynbo
Vejby
Vejby
Jack
Lerby
Jesper
Amigo
Westham
JV
Jesper
Lyngby
Marpre
Hussein
Aab
Andy
Percy
Livpool
Livpool
Fox
SPVK
Senior
Select
Cork
Senior

DANMARKSTURNERINGEN
Årets Topscorer
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Lønberg
Casper
Frydkær
Lund
Samba
Idskov
Zico
Andreas
Leth
Krarup
Lønberg
Murer
Murer
Jharon
Anfield
Chelsea
Sækki
Steam
Sækki
Chelsea
Forest
Vinding
Kinks
Luton

Romario
B 1913
Hønse
Brøndby
FCK
PC
Steen
Hallum
Krarup
Steen
Chelsea
SPVK
CampNou
Tommy
Zico
Zico
Jharon
Agger
Paisley
Sækki
Halvor
Nielsen
Marscha
Steam

Basse
Samba
Nuser
BIF
Pirc
Frydkær
Sergio
ArneAnd
Andreas
Kinks
Anfield
Tommy
Lønberg
PSA
Man.Utd
Man.Utd
Anfield
Norwich
Norwich
Marscha
Gambler
Brula
Forest
Leeds

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening

DANMARKSTURNERINGEN
Super Cup
Evighedstabel
Enkel-rk. 4 Sikre
96-rk.

Ø-Bo
Winner
Nuser
Hønse
Balder
Robbo
Scott
Strudal
Vejby
JCB
Lylloff
Murer
Tot
Sjønne
Pirc
Senior
Aab
Murer
TELEcom
LFC
Lautrup
Livpool
Marpre
Marscha
Amigo
Select
Marscha
Marscha
Cork

Fox
Herning
Kinks
Scott
Bodega
Robbo
Rose
Jharon
Lyngby
Rose
Gadvang
EPO
JV
TELEcom
Fox
Frydkær
Kinks
Visgård
FCK
Senior
Premar
Sækki
Norwich
Marscha
Marscha
Jensen
Cork
Cork
Cork

Rose
Zico
Casper
Scott
Hønse
Amigo
Kinks
Strøm
Lyngby
THFC
Shearer
Ducken
Rose
Rose
Rose
Senior
B.Dover
Idskov
LFC
Fox
Percy
Livpool
Arsenal
Diego
Arsenal
Arsenal
Senior
Senior
Marscha
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

LIGATURNERINGEN
1. Division
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
P.Rossi
Rose
Select
Jesper
Amigo
Jpss
Ø-Bo
WHJ
Zico
Amigo
Navi
Kassan
Pirc
Idskov
Jesper
Balder
Svensk
Idskov
Amigo
Anfield
Jesper
Rose
N.V.J.
Fox
Chris
X-Mas
Kinks
Andy
Livpool
Marpre
AGF1984
Norwich
Kinks
Idskov
Kinks
Forest

Flimmer
Hønse
P.Rossi
Rose
Ronnie
Jesper
Hønse
Hønse
Jeppe
Kargo
Jack
Rose
Amigo
Kassan
Balder
JV
Jacki
Amigo
N.V.J.
Amigo
Sergio
Jesper
Marpre
Marpre
Fox
Andy
Arsenal
Idskov
Andy
SPVK
Anfield
Bølle
Senior
Far
Senior
Idskov

Ardiles
Jesper
Luna
Uno
Jesper
Fox
Forest
Rose
Vester
Hønse
Amigo
Pirc
Jesper
Jesper
Scott
Jesper
Jesper
Kassan
Mulle
Strøm
N.V.J.
Strøm
TELEcom
Jesper
Kinks
Visgård
LFC
Eagle
Eagle
Kinks
Senior
SPVK
Arsenal
Marscha
Cork
Mikkel

LIGATURNERINGEN
Liga Pokal
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Tiptop
Rose
Schöler
Uno
AGF
X-Mas
Hønse
Ronnie
Jharon
Hønse
Scott
Giggs
Amazone
Scott
Frydkær
Ipswich
Honey
X-Mas
Muddi
Frydkær
Viptip
Fox
Nuser
Bamse
Hussein
Strøm
Tømrer
Premar
Anfield
Fox
AGF1984
Nielsen
Select
Westham
Viptip
Nielsen

LIGATURNERINGEN
Liga Cup
Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Kesser
Lion
Bøvs
Luna
Zico
Bager
Pirc
Jon
Platini
Ronnie
Tuborg
Masj
Sofie
JV
Jesper
Wales
Jeppe
MK
Rose
Jesper
49`ers
Stignus
Lion
Sab-Cam
Hornsyl
JV
Strudal
Krog
Queen
Jesper
Strøm
N.V.J.
Strøm
Tarok
Mexico
Chris
N.V.J.
Steen
Pirc
United
Harry
X-Mas
N.V.J.
Bamse
Idskov
JFK
Senior
Senior
N.V.J.
Aab
N.V.J.
Amigo
Pirc
Bamse
TELEcom Anfield Bayern
Livpool
AJR
Sch.04
X-Mas
Mikkel
Zico
Marpre Benoni
Maria
Maria
Sækki
Senior
Diego
Vadocz Visgård
Norwich Vadocz Marscha
Reading Viptip
Agger
Canary
Far
Mikkel
Reading Toffee
Jimmy
Kailua
Cork
Hårvard
Sofus
Kinks
Idskov

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening

Westham
Sjønne
B.B.P.
Andy
Chris
Kinks
Eagle
Fox
JP
Premar
Chelsea
Møldrup
Senior
Paisley
Norwich
Vinding
Lions
Ole

AMC
ArneAnd
JV
Anfield
Kinks
Jesper
Pirc
MFJR
TELEcom
Pirc
AGF1984
Fox
Noah
Frydkær
Kinks
Sir S
Futte
Forest
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GRAND PRIX TURNERINGEN

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Top 3 - Evighedstabel
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Johnse
Sergio
Smølf
Uno
Sanne Norwich
Pirri
Norwich Carsten
Leif
Ibba
Tom
Fox
Idskov Ib Rene
Jesper
Tiptop
Harry
Select
Jharon Victory
Idskov
Ø-Bo
Villund
Jesper
Lykke
Susan
Jesper
Basse
Steff
Fynbo
Jesper
Valore
Frydkær
Jack
Strøm
Scott
Scott
Lion
Idskov
Scott
Idskov
Scott
Lylloff Brøndby
Lylloff
Scott
SEH
Krog
Balder
Jesper
Frydkær Jesper
Samba
Amigo
Sille
Zico
Lylloff
Anfield Westham
Idskov
Geden
N.V.J.
B.Dover Anfield Jesper
Rose
N.V.J.
Jesper
TELEcom Anfield Strøm
Andy
Kinks
Murer
TELEcom
Pirc
Aab
TELEcom Strøm
N.V.J.
Aab
TELEcom Andy
Marpre
Noah
Nielsen
Marpre
Kinks
Idskov
Jensen
Vind
Vind
The Kop Noah
SPVK
Frydkær Marscha Livpool
Marscha Marscha Frydkær
Marscha Idskov
Lund
Forest Frydkær Forest
Idskov
Idskov
Lund
* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening

