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Så er der lige nogle kommentarer fra LUNDS TIPSFORENING´s bedste række i DANMARKSTURNERINGEN. 
Der er spillet ¼ af sæsonen og nogle tippere er kommet godt afsted og nogle tippere ville nok gerne starte 
forfra. Men vi kører fortsat deruda´ selv om det er imod hårde odds. Fra uge 9 blev der indført reglen om 
mindst et X i enkel-rækken. Denne nyskabelse har allerede givet en større variation i tegnene og er en 
kærkommen fornyelse. Den største udfordring i øjeblikket er, at det kan være svært for Danske Spil at finde 
13 kampe til lørdags-kuponen og så naturligvis tipningen med de totalt ukendte hold og derfor tog 
bestyrelsen også konsekvensen efter uge 12 og suspenderede turneringen indtil der igen dukker egnede 
kampe op på Tips 13 kuponen. 

Læs herunder hvordan stillingen ser ud efter de første 13 runder. Tallet før signaturen er pladsciffer. 

 

5 – NORWICH er fortsat i den supergode form, som han afsluttede sidste sæson med og hvor han fik sig 
kæmpet op på en 7. plads. I denne sæson er NORWICH superskarp og har i seks af ugerne ligget på 1. 
pladsen, - dog var der lige en enkelt uge på 10. pladsen, men nu igen nr. 1. En 3. plads i 2016 og en 2. plads i 
1999 er NORWICH´s bedste resultat, så måske bliver 2020 året hvor det lykkes, men der er laaang vej hjem 
og det kræver hamrende godt tipning hele året, for at hive et Danmarksmesterskab hjem i LUNDS 

TIPSFORENING. Så pøj-pøj                                                                                                                         

   NORWICH er skarp i denne sæson       

 

12 – IDSKOV foreningens formand er igen i denne sæson helt med i front og har ligget på 1. pladsen i de 
fire af ugerne og ellers hele tiden i topfeltet. Vi skal nogle år tilbage for at finde den største succes for 
IDSKOV, - nemlig DT-Mesterskabet i 2009. I sæsonen 2019 sluttede IDSKOV på 6. pladsen og ud fra 
tipningen her de første 13 uger i denne sæson, så er IDSKOV helt bestemt et godt bud på DT-Mesterskabet 

2020                                                                                                                                                        

12 – MALTHE der er oprykker og debutant i den bedste række, følger makkeren IDSKOV hånd-i-hånd og da 
det er samme tipper der står bag, må det siges at være succesfuldt indtil videre. MALTHE havde i lighed 
med IDSKOV en lidt svag 96-rækker i sidste sæson, - noget man ikke har bemærket i den nye sæson, så kan 

stilen holdes her i debut-året i den bedste række, kan det blive en fantastisk sæson for MALTHE                

   IDSKOV / MALTHE viser rigtig god tipning       



16 – FUTTE, LIONS og TOFFEE hvor det jo er samme tipper, der står bag, følges også pænt ad og tipper 
nøjagtig samme række hver uge. FUTTE, LIONS og TOFFEE havde lige en kort periode i den nedre halvdel af 
rækken, men de har nu stabiliseret sig i top-feltet og er vældig godt tippende. Der er ingen tvivl om, at 
FUTTE, LIONS og TOFFEE pønser på det ultimative, - nemlig at besætte 1., 2. og 3. pladsen når sæsonen 

rinder ud. Men om det virkelig skulle være muligt? Ja det må tiden vise                                                    

   FUTTE, LIONS og TOFFEE er godt tippende i denne sæson       

 

22 – GALWAY der er oprykker og debutant i den bedste række, fortsætter den gode tipning her i det højere 
luftlag. I sidste sæson havde GALWAY ingen svage discipliner, men der anes i denne sæson lidt svaghed i 
96-rækken, men dog ikke så alarmerende at det ikke kan forbedres. Så mon ikke GALWAY mener det går 
planmæssigt og han er jo kendt for en god slutspurt, så han er absolut også et emne til at slutte i Top 3-

feltet når sæsonen slutter af. Vi må se om de gode takter holder hele sæsonen                                          

23 – CORK der var Danmarks-Mester i 2018 sluttede sidste sæson på en pæn 4. plads, med bundsolid 
tipning i alle discipliner. CORK har i denne sæson lagt sig lidt i baghjul på det absolutte førerfelt og ligger og 
lurer lige omkring midten. Det skyldes en uvant lav placering i 96-rækken, der har kikset fælt indtil videre og 
det trækker godt ned i den samlede stilling. Så der skal en ekstra god indsats til her for at rette op på det, 
men sæsonen er jo også lang endnu, så det er ikke umuligt. Det skal gå meget galt, hvis ikke CORK til slut er 
at finde helt fremme i top-feltet og han er bestemt en outsider til DT-Mesterskabet trods det lidt svage 

udlæg                                                                                                                                                   

   GALWAY / CORK er igen med helt fremme       

 

25 – SELECT der kun lige med nød og næppe efter fintælling, klarede skærene i sidste sæson, startede 
sæson 2020 som lyn og torden og var en enkelt uge på 1. pladsen. Siden er det sløjet lidt af, men trods alt 
stadig med en rimelig placering i midten af rækken. I de Sikre er den smuttet en lille smule, men ikke værre 
end det kan rettes op. I 96-rækken er SELECT til gengæld fænomenalt kørende og har allerede et forspring 
på 3 til nærmeste konkurrent. En Top 3-placering til SELECT kan bestemt ikke udelukkes på nuværende 

tidspunkt, hvis han kan få lidt styr på de Sikre                                                                                            

 

   SELECT er et godt bud på en Top 3 – placering       



28 – ARSENAL Stormesteren med DT-titler i hhv. 2007, 2015 og 2016, havde en dårlig sæson i 2019, hvor 
han sluttede på en 14. plads. Her i sæson 2020 har det været lidt svingende, dog har placeringen ikke været 
dårlige end 12. pladsen. Enkel-rækken må nok betragtes som ARSENAL´s svageste disciplin og det er den 
eneste disciplin som ARSENAL aldrig har vundet set i forhold til Disciplin-Mesterskaber i ”De 4 Sikre” i 2013, 
2015 og 2016, samt i ”96-Rækken” i 2010, 2013, 2015 og 2016. Så kommer der styr på Enkel-rækken så er 

ARSENAL bestemt en af foreningens bedste tippere                                                                                  

   ARSENAL stormesteren er altid en farlig konkurrent       

 

28 – LUND der i sidste sæson var med helt fremme blandt de bedste, det meste af sæsonen, indtil han 
pludselig slap grebet og dumpede ned på en 8. plads. I denne sæson startede LUND også rigtig godt og var i 
to uger på 1. pladsen, men så gik det galt og LUND dumpede ned i rækken til nuværende placering. LUND 
har jo vist, at han kan tippe, men desværre er tipningen for ustabil til en absolut top-placering, så der skal 

ændres taktik, hvis LUND skal op i selskabet med de ”tunge drenge”                                                         

   LUND tipper godt, men er for ustabil       

 

30 – SENIOR Danmarksmester i 2011, nr. 2 i 2016 og 2017 og nr. 5 i sæson 2019, startede sæsonen på det 
jævne og sidenhen er det gået den gale vej og den øjeblikkelige placering er ikke det normale SENIOR-
niveau som vi kender. Det er især 96-rækken der hænger, men dog ikke katastrofalt, så den kan rettes op 
endnu og mon ikke det sker? SENIOR er normalt en af foreningens bedste tippere. Lad os se hvad der sker i 

den kommende periode                                                                                                                          

 

   SENIOR er ikke i den vanlige form       



31 – MARSCHA der blev DT-Mester i 2017 og flere gange vinder af samtlige discipliner og nr. 3 i sidste 
sæson, har vist haft det værste tips-udlæg i mands minde og det er en meget uvant situation, at se 
MARSCHA på den dårlige side af rækkens midte. MARSCHA der i sit arbejde styrer tipstegnene vi tipper 
hver lørdag, har ikke rigtig været på toppen i DT i denne sæson og nu er situationen blevet endnu hårdere 
for MARSCHA, der har store problemer med at finde egnede kampe vi kan tippe, så indtil videre et 

problematisk tips-år for MARSCHA. Men kender vi ham ret, så skal han nok komme igen                             

  MARSCHA har en lille down-periode        

 

31 – FOREST den suveræne vinder af Danmarksmesterskabet 2019, er højst overraskende at finde her i den 
nedre halvdel. Ja hvem skulle have troet det? FOREST startede ellers sæsonen på rimelig vis lige efter 
førerfeltet, men så gik der et eller andet galt og de sidste mange uger har placeringen været her i den lave 
ende. I sidste sæson var FOREST helt suveræn i de Sikre, men noget er gået galt her i denne sæson og 
FOREST er tæt på en bundplacering i denne kategori. Hvordan kan dette mon ske? Og kan FOREST mon 

rette op på det katastrofale udlæg? Tiden vil vise det                                                                                   

   FOREST er ikke på vanlig niveau       

     

32 – FRYDKÆR veteranen er fortsat en ”spring-tipper” der det ene øjeblik bevæger sig i førerfeltet og kort 
tid efter måske er at finde i bundgruppen. De til tider ”friske tipstegn” der afleveres er i høj grad årsag til 
”svingeriet”. FRYDKÆR sluttede i sidste sæson på 12. pladsen og i øjeblikket aspirerer FRYDKÆR til 
nogenlunde samme slutplacering i denne sæson, men man ved aldrig, det kan gå både op og ned, - 

FRYDKÆR har ingen deciderede dårlige discipliner, så lad os se hvad FRYDKÆR finder på fremadrettet       

   FRYDKÆR tipper stadig ”friske tipstegn”       



38 – KINKS der i sidste sæson sluttede på 2. pladsen, har i mange år været ”fast inventar” i toppen af den 
bedste række, men alt er ikke som det plejer at være, for i denne sæson er KINKS kommet usædvanligt 
dårligt fra start og har taget ophold i bundregionen. Hvordan dette kunne ske er svært at sige, men Enkel-
rækken og 96-rækken er tæt på at være katastrofalt dårlige. Om turneringslederen KINKS kan komme igen 
oven på dette udlæg er så spørgsmålet, - men mon dog ikke han får rettet lidt op på det hen ad vejen, men 

det bliver en hård opgave, så held og lykke med projektet                                                                        

 KINKS har store problemer i denne sæson        

 

43 – DERBY oprykker og debutant i den bedste række, har virkelig fået kærligheden at føle og DERBY 
oplever den store forskel der er fra 2. bedste række og til bedste række. DERBY har lige fra sæsonens start 
ligget og rodet rundt i bunden af rækken og DERBY skal passe meget på, ikke at blive hægtet af. Især de 
Sikre er katastrofal dårlige. Det bliver en hård kamp, at få rettet op på det passerede, men sæsonen er 

heldigvis lang endnu, så intet er umuligt, - pøj, pøj                                                                                   

   DERBY har det hårdt i den bedste række       

 

45 – NIELSEN sluttede på 13. pladsen i sidste sæson efter hård kamp om at holde sig væk fra bunden. 
Denne sæson ligner foreløbig en kopi af sidste sæson og efter et udlæg med en 1. plads efter første uge, så 
er det kun gået jævnt ned ad bakke og en noget usikker placering i det absolutte bundfelt. En svingende 
præstation kan man absolut sige. Intet er dog håbløst endnu, men 96-rækken halter gevaldigt. Held og 

lykke med opretningen                                                                                                                           

 

   NIELSEN er meget svingende i sin tipning        



46 – SPVK sluttede på 15. pladsen i sæsonen 2019 og intet tyder på, at det i denne sæson bliver til en bedre 
placering for SPVK. I de første 10 uger lå SPVK på den absolutte bundplacering, men er nu meget langsomt 
begyndt at ”kravle opad” og er nu oppe på en 19. plads. Hvis kravleriet fortsætter i samme tempo resten af 
sæsonen, så kan han være lige under nedrykningsstregen når sæsonen slutter. Enkel-rækken ser dog håbløs 
ud og de Sikre er ikke meget bedre. Men som skrevet tidligere, så er intet umuligt. God vind med 

”kravleriet”                                                                                                                                              

   SPVK kravler meget forsigtigt opad       

 

49 – FAR var i sæson 2019 den absolutte bundtipper i 2. division kort før afslutningen, men en fabelagtig 
redning, der ikke er set lignende i mange år, reddede livet for FAR´s fortsatte ophold i rækken. Siden 
starten af denne sæson er det kun gået ned ad bakke for FAR og måske vil det være en god ide, allerede nu 
her i ”hvileperioden” at udtænke en ny redningsaktion. 96-rækken er dog helt usædvanlig dårlig og den ser 
ikke ud til at kunne reddes. Hvis denne situation bliver reddet, vil det være en præstation der overstiger 

sidste sæsons mirakelredning. Held og lykke med forsøget                                                                        

   FAR har store problemer i bunden       
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