
DANMARKSTURNERINGEN 1. DIV. * rapport 2020 efter uge 39 *       

 

Hermed en gennemgang af LUNDS TIPSFORENING´s bedste tips-række i DANMARKSTURNERINGEN efter      
39. spilleuge eller ¾ af turneringen og der resterer tre måneder eller 13 spilleuger. 

Her i D.T.´s bedste række, hvor Danmarks absolut bedste tippere befinder sig, er der tradition for meget 
favoritbetonet tipning, men dog med en stærkt forøget spænding efter indførelsen af et tvunget X i enkel-
rækken. Nogle tippere er rigtig skrappe til, at finde en kamp på kuponen, der lige netop slutter med et 
uafgjort resultat. Så faktisk er der basis for en ny konkurrence, - nemlig ”Årets X-Mester”, men forslaget 

gemmer vi lige til økonomien er helt oppe og køre igen       

 

Nr. 1 – NORWICH – Pladsciffer 8 (1-4-3) 

NORWICH mener det tilsyneladende alvorligt i år og han fortsætter sin 
imponerende tipning og har nu indtaget 1. pladsen i 21 uger ud af de spillede 
33 uger. NORWICH er dog stærkt presset af formandens to signaturer og har 
i nogle uger måtte afgive 1. pladsen og tage til takke med 3. pladsen, men 
NORWICH kæmper sig op igen og har nu indtaget førerpositionen i de sidste 
fem uger. NORWICH har været med i mange år og har en 3. plads i 2016 og en 
2. plads i 1999 som bedste resultat, så det absolutte top-resultat mangler 
endnu. Det bliver spændende at se, om NORWICH kan holde de skrappe 
prominente LUNDS´s-profiler på afstand i de sidste 13 uger af årets 

Danmarksturnering. Godt klaret indtil videre så fortsat held og lykke       

    

Nr. 2 – MARSCHA – Pladsciffer 10 (1-5-4) 

MARSCHA vores gode mand i Danske Spil, viser i den grad, at han er tips-
specialist og MARSCHA har stået for periodens hop. MARSCHA viste i 
Corona-periodens start, for første gang nogensinde svaghedstegn og var 
placeret langt nede i rækken, men det skyldes nok det store arbejde med 
at finde kampe til kuponen, men siden uge 26 har MARSCHA ikke haft 

problemer med at finde kampene (og de rigtige resultater      ) og 
MARSCHA har stille og roligt arbejdet sig op i rækken og  super-tipningen 
fortsætter i en uendelighed og MARSCHA er nu på den bedste placering i 
denne sæson og en meget stor favorit til at vinde Danmarksmesterskabet 
her i LUNDS TIPSTURNERING`s bedste række. MARSCHA blev DT-Mester i 
2017 og nr. 3 i sidste sæson og så er MARSCHA flere gange vinder af samtlige discipliner, så i sandhed en 

tipper-profil af format. Fortsat go´ tipsvind        

 

Nr. 3 – IDSKOV – Pladsciffer 11 (1-9-1) 

Nr. 3 – MALTHE – Pladsciffer 11 (1-9-1) 

IDSKOV og MALTHE der er formandens signaturer, kører hånd i hånd uden 
slinger i valsen og har i 9 af de 33 spillede uger, ligget på 1. pladsen og ellers 
ikke ligget dårligere placeret end 2. pladsen siden uge 7. Men netop her i uge 
39 blev IDSKOV og MALTHE presset ned på 3. pladsen. Tipningen er utrolig 
stabil og helt i top, bortset fra De Sikre, hvor det kniber lidt, men kampen er 
meget tæt og faktisk havde en sølle sikker mere, betydet at IDSKOV og 
MALTHE i stedet havde indtaget 1. pladsen. Ja så tæt er top-kampen i 
Danmarks bedste Tipsturnering. IDSKOV vandt DT-Mesterskabet i 2009 og har 
desuden en flot 3. plads fra 2011 i bagagen. MALTHE er oprykker og debutant 
i den bedste række, men har en rigtig dreven tips-veteran som rådgiver. Så IDSKOV og MALTHE er bestemt 

også et rigtig godt bud på Danmarks-Mesterskabet 2020, så held og lykke       



Nr. 5 – ARSENAL – Pladsciffer 25 (8-6-11) 

ARSENAL er en af foreningens Stormestre, med DT-titler i årene 2007, 2015 og 
2016 og et hav af Disciplin-Mesterskaber i ”De 4 Sikre” i 2013, 2015 og 2016, 
samt i ”96-Rækken” i 2010, 2013, 2015 og 2016. ARSENAL har siden uge 19 
ligget på placeringer fra 4. til 8. pladsen og har nu i de sidste 4 uger indtaget 5. 
pladsen og er nærmeste forfølger og udfordrer til de tre top-tippere. Der er dog 
en meget stor afstand i pladsciffer, så der skal virkelig hænges i her de sidste 
13 uger, hvis der skal være håb for ARSENAL, om at forbedre nuværende 
placering. De næste 13 uger vil vise om ARSENAL virkelig kan true nogen af 

tipperne i top-gruppen. Held og lykke med forsøget       

 

    

Nr. 6 – GALWAY – Pladsciffer 26 (15-3-8) 

GALWAY klarer sig fortsat godt her i debut-sæsonen i Danmarks bedste 
tipsturnering. Fra uge 19 og til uge 35 har GALWAY dog været placeret fra 8. og 
til 15. pladsen, men herefter kom et gevaldigt hop op til nuværende placering, 
som GALWAY har holdt godt fast i de sidste 4 uger. Så GALWAY må betragtes 
som en slags outsider til en top-placering, men så skal der virkelig også ske noget 
her i den afsluttende 13 ugers periode og især enkel-rækken skal forbedres. Om 
dette virkelig skulle være muligt vil den kommende tid vise. Vi ønsker det bedste 

for GALWAY       

 

 

Nr. 7 – FUTTE, LIONS og TOFFEE – Pladsciffer 28 (8-9-11) 

FUTTE, LIONS og TOFFEE, der jo er en og samme tipper, kører med fuldstændig 
identiske tipstegn. I en periode lige før og efter vores lille ufrivillige Corona-pause, 
var FUTTE, LIONS og TOFFEE placeret på 4. pladsen og der omkring, men i 
perioden uge 26 – 38, har placeringen været mindre prangende i området fra 10. 
til 16. pladsen. Imidlertid flaskede uge 39 sig godt for FUTTE, LIONS og TOFFEE og 
det medførte et gevaldigt hop fra 14. pladsen og helt op til 7. pladsen, så nu er 
FUTTE, LIONS og TOFFEE med i forreste række igen. Drømmen om at besætte 1., 
2. og 3. pladsen lever stadig, men det bliver nok ikke i denne sæson. Men held og 

lykke med forsøget        

 

 

Nr. 10 – LUND – Pladsciffer 28 (14-9-5)  

LUND har været lidt svingende i denne sæson, med to uger på 1. pladsen først 
på sæsonen, men så et lynhurtigt fald ned til 15. pladsen og så lige efter 
Corona-pausen en meget lang periode på 4. pladsen og man troede virkelig, at 
LUND i år skulle være med i den absolutte top-kamp i Danmarks bedste 
Tipsturnering som han selv har lagt navn til. Men i uge 33 begyndte LUND en 
formkrise og var pludselig på 14. pladsen, men har dog formået at rykke lidt 
op igen, men den ustabile tipning går ikke her i LUND`s TIPSTURNERING´s 
bedste række, hvis man vil være med helt fremme i feltet. Så kære LUND det 
er nu du skal stramme grebet, hvis du vil forbedre sidste sæsons 8. plads. Held 

og lykke med forsøget       

 

 



Nr. 11 – CORK – Pladsciffer 30 (13-1-16)  

CORK ligger og hygger sig lige midt i feltet og har ikke været så stærk som de 
foregående år. I 2018 blev CORK Danmarksmester her i LUND`s og Danmarks 
bedste tipsturnering og endvidere vandt han samme år såvel Enkel-række 
disciplinen som De 4 Sikre. Tilsyneladende har CORK et problem med 
garderingerne og lige som sidste år er 96-rækken igen i år CORK`s svageste 
disciplin og det trækker godt ned i den samlede stilling og der er langt op til sidste 
års 4. plads. CORK har også været meget svingende i denne sæson og har været 
placeret fra 6. til 17. pladsen. Så sent som uge 34 lå CORK og rodede rundt på 17. 

pladsen, men har så fået lidt optur igen. Så fortsat go´ optur       

 

    

Nr. 12 – FRYDKÆR – Pladsciffer 31 (5-9-17)  

FRYDKÆR den herlige veteran-tipper, med de ”friske” tipstegn, havde 
ellers i en længere periode fra uge 23 og til uge 35 den ære, at ligge på 
placeringer fra 4. til 7. pladsen og man troede virkelig, at FRYDKÆR havde 
en rimelig chance for at komme helt frem i toppen i år efter den fine stabile 
tipning, men så i uge 37 fik FRYDKÆR`s velkendte gambler-gen overtaget 
og det gik galt og et fald ned i rækken til nuværende placering, som 
FRYDKÆR i øvrigt også sluttede på i 2019. FRYDKÆR har faktisk vundet 
Enkel-række disciplinen i 2015 og De 4 Sikre i 2007. Men FRYDKÆR`s svage 
punkt er 96-rækken, der hiver gevaldigt ned i den samlede stilling. Men 

pøj, pøj med at forbedre sidste års slutstilling       

    

 

Nr. 13 – FAR – Pladsciffer 31 (8-6-17)  

FAR er en af foreningens bedste tippere til at foretage helt usædvanlige 
redningsaktioner. I sæsonen 2019 var FAR helt til rotterne kort før mål, men 
alligevel lykkedes det at forlænge opholdet i den bedste række. Fra uge 11 
til uge 24 i denne sæson, lå FAR helt klart på rækkens sidsteplads og især 
96-rækken var total håbløs, --- men sandelig om ikke rednings-specialisten 
FAR satte ind igen, da han i sidste rapport læste om, at der i Corona-pausen 
burde udtænkes en redningsaktion og at en redning her ville være en endnu 
større præstation end redningen i 2019. FAR har præsteret en fantastisk 
præstation, med store forbedringer i alle discipliner. I uge 34 var FAR sågar 
på 6. pladsen her i Danmarks bedste Tipsturnering, så er det vist sagt. Dog 
er der lidt tilbagetur igen, men opholdet i rækken ser ud til at være reddet. 

Så fortsat go´ vind med den imponerende tipning       

    

 

Nr. 14 – KINKS – Pladsciffer 31 (17-3-11)  

KINKS turneringsleder er en markant profil i turneringen, med tre 2. pladser i 
2011, 2018 og 2019 i bagagen, sammen med en 3. plads i 2015. Endvidere 
vinder af disciplinen Enkel-række i 2009, vinder af De 4 Sikre i 2006 og 2014 
og vinder af 96-rækken i 1998. Men i denne sæson er alt ikke som ”det plejer” 
og KINKS har det meste af sæsonen været placeret fra 12. til 19. pladsen, men 
har dog de sidste fem uger vist lidt fremgang, så KINKS skal nok klare den, 
men det bliver ikke en sæson KINKS vil se tilbage på. Især driller Enkel-rækken 

i år, men fortsat go´ kamp       



 Nr. 15 – FOREST – Pladsciffer 32 (6-17-9) 

FOREST slog for alvor igennem i sidste sæson 2019, hvor FOREST stort set 
vandt alt hvad han deltog i. FOREST blev Danmarksmester her i Danmarks 
bedste tipsturnering og vandt desuden disciplinerne Enkel-række og De 4 Sikre. 
Men denne sæson har været hård for FOREST, der det meste af sæsonen har 
været placeret fra 11. til 16. pladsen. Den regerende Danmarksmester FOREST 
kæmper hårdt for at forbedre situationen, som er langt fra vanlig standard, 
men må helt sikkert nøjes med en nedre placering i år. Men held og lykke med 

at komme lidt længere frem i rækken        

 

    

 

Nr. 16 – SENIOR – Pladsciffer 32 (7-6-19)  

SENIOR blev nr. 5 i sidste sæson og har D.T. – Mesterskaber fra 2016 og 2017 i 
bagagen, samt disciplin-vinder i De 4 Sikre 2009 og i 96-rækken i 2017. SENIOR 
har det meste af denne sæson været placeret fra 4. til 14. pladsen og er lige 
netop her i skrivende stund, rykket ned på 16. pladsen efter en lidt katastrofal 
uge 39. Men det kniber stadig gevaldigt med 96 – rækken. Men man kan ikke 
forestille sig, at det går helt galt for signaturen SENIOR, så mon ikke der 

kommer lidt optur igen, - held og lykke med forsøget       

 

    

 

Nr. 17 – SELECT – Pladsciffer 36 (15-16-5) 

SELECT har ellers i en længere periode været placeret midt i feltet, men har på 
det seneste vist nogle svaghedstegn og er nu røget ned på sæsonens dårligste 
placering, som er lig med den placering han sluttede på i sidste sæson. SELECT 
har ellers en fin 3. plads i 2017 i bagagen. SELECT havde i en periode i starten af 
denne sæson et godt forspring i 96 – rækken, men den kunne SELECT desværre 
ikke holde. Så SELECT det er nu du skal sætte ind så du undgår den 

nervepirrende situation fra sidste år. Pøj. Pøj med tipningen       

 

    

 

Nr. 18 – DERBY – Pladsciffer 45 (18-18-9) 

DERBY oprykker og debutant i den bedste række, har det stadig utrolig svært 
i det fine selskab med de mange prominente tippere. Man må sige, at 
placeringen er nogenlunde stabil, nemlig fra 15. til 19. pladsen indtil videre, 
men det er jo bestemt ikke imponerende. I De 4 Sikre er DERBY sammen med 
andre i bundgruppen, helt fortabt, men der er en god chance for forbedringer 
i såvel Enkel - rækken som 96 – rækken, men så skal der også sættes ind 
aldeles omgående. Der er 13 uger til at rette op på resultatet, så held og lykke 

med forsøget         

  

    

 



Nr. 19 – SPVK – Pladsciffer 45 (20-20-5) 

SPVK havde efter de første 10 uger på 20. pladsen lidt optur til 19. pladsen og 
endda en enkelt uge på 18. pladsen og SPVK nu igen placeret på denne kedelige 
19. plads og udrykningsplads. Desværre ser situationen meget alvorlig ud for 
SPVK og kun mirakler kan ændre på degradering efter årsskiftet. Enkel – rækken 
og De 4 Sikre er katastrofale og er vist umulige at redde og så hjælper det ikke 
noget man er med i toppen i 96 – rækken. Men måske er miraklernes tid ikke 

forbi, - held og lykke       

    

 

 

Nr. 20 – NIELSEN – Pladsciffer 58 (19-19-20) 

NIELSEN har lige siden den ufrivillige Corona-tipspause været placeret fra 17. 
til 20. pladsen og i de sidste syv uger har det været på denne sløje placering. 
Man må nok sige løbet er kørt for NIELSEN i denne sæson og en nedrykning 
til den næstbedste række ser desværre ud til, at være uundgåelig. Så de 
resterende 13 uger bør bruges på at lægge en god taktik til opstarten i næste 
sæson, så en hurtig tilbagevenden til den bedste række kan blive resultatet i 

2021. Pøj, pøj        

 

 

    

 

 

 

 

      Efter uge 52 kommer næste rapport, med kommentarer og kendsgerninger fra sæson 2020       
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