DANMARKSTURNERINGEN 2. DIV. * rapport 2020 efter uge 13 *
Så er der lige nogle kommentarer fra den næstbedste række i DANMARKSTURNERINGEN i LUNDS
TIPSFORENING 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.

6 – HARRY har strammet op på taktikken og kører den lidt mere sikre stil, dog med en lille satser engang
imellem. Det er et gen der ligger i ham. Planen er, at taktikken skal følges hele sæsonen, men om det nu
også holder er lidt tvivlsomt. HARRY har ikke glemt sidste sæson, hvor han var helt fremme i top-gruppen
det meste af sæsonen, bortset fra de sidste runder, hvor satsning sendte ham helt ned på en slutplacering
som nr. 10. I denne sæson kører det fantastisk for HARRY, der hele tiden har været med i toppen og i fem
af ugerne har ligget på 1. pladsen. 2020 skal være året hvor HARRY igen kommer op i den bedste række,
hvor han gennem årene har været på kortvarige ustabile besøg. Elevatorkongen var faktisk tilnavnet som
HARRY på et tidspunkt gav sig selv, på grund af de mange op- og nedture. Planen er at elevatoren slutter
helt oppe og ikke kører ned igen

HARRY satser hårdt på oprykning til den bedste række

10 – FOX og PIQUET styres af samme tipper og følges hånd-i-hånd gennem turneringen og det betød, at de
begge rykkede ned fra den bedste række sidste år, dog på en meget lille margen og nu befinder sig i den
næstbedste række. Efter en lidt famlende tips-start i denne sæson er makkerparret FOX og PIQUET, dog
kommet godt igen og er nu med helt fremme og har endda i tre uger ligget på 1. pladsen. FOX er jo veteran
i turneringen og har opnået en 2. plads i 2007 i denne bedste række, samt været vinder af ”96-Rækken” i
2009, så tipserfaring er der masser af. Så tiden vil vise om FOX og PIQUET kan bevare den gode form og
vende tilbage til den bedste række

FOX og PIQUET satser på hurtig tilbagevenden til den bedste række

13 – VINDING var i sidste sæson ikke specielt godt kørende og sluttede på en 14. plads, så der er kommet
helt andre boller på suppen i denne sæson, hvor VINDING lagde ud med en 1. plads i den første uge og
siden hen har ligget helt fremme i rækken. VINDING satser helt sikkert på en tilbagevenden til den bedste
række som han forlod efter sæson 2018 og fortsætter de gode takter, er VINDING godt på vej op til de
skrappe drenge i den bedste række

VINDING vil gerne tilbage til den bedste række

21 – NUSER sluttede i sidste sæson på 8. pladsen og i den nye sæson er NUSER også rigtig godt med og
huserer meget stabilt lige efter top-feltet. Helt i top i disciplinerne Enkel-række og 96-række, - men en
bekymrende Sikre-disciplin trækker gevaldig ned, så det er her NUSER skal sætte ind og så skal kursen ellers
holdes, hvis et nyt besøg i den bedste række skal blive en realitet i 2021 og det er jo målet

NUSER er outsider til oprykning

22 – CHELSEA den ”unge LUND-tipper” fra Færøerne, kiksede lige før målstregen oprykning i sidste sæson,
hvor CHELSEA sluttede på 4. pladsen. I denne sæson er CHELSEA efter en lidt famlende start, også med
fremme i forfølgerfeltet og kæmper hårdt for at hænge på førerfeltet og holde far ZICO bag sig. Enkelrækken hænger dog lidt, så den skal justeres hvis der skal gøres forhåbninger om en oprykning og debut i
den bedste række. Så fortsat go´ vind og held og lykke med projektet

CHELSEA håber oprykningen lykkes i år

25 – DUNCAN den sammentømrede signatur med fire tippere bag, er ny i denne række og klarer sig
hæderligt med stabil placering midt i feltet. Det er uvist, hvad DUNCAN i det hele taget kan præstere, men
der er ingen umiddelbare svagheder i disciplinerne men dog heller ingen paradedisciplin. Så det bliver
spændende om DUNCAN kan bevare den stabile vej gennem hele sæsonen og om der er en outsideroprykker gemt i DUNCAN. Tiden vil vise det

DUNCAN er også outsider til oprykning

26 – ZICO veteranen fra Færøerne, sluttede i sidste sæson på 13. pladsen. I denne sæson lagde ZICO rigtig
godt ud og var i starten med helt i front og med to uger på 1. pladsen, men ZICO har svært ved at holde
dampen oppe og er nu begyndt at vise svaghedstegn og er faldet noget tilbage. Det forlyder ellers, at ZICO
satser benhårdt på en tilbagevenden til den bedste række, hvor han helt tilbage i 1992 brillierede med et
Danmarksmesterskab. Men så er det vist nu i pauseperioden, at der skal hjemmetrænes og lægges en ny
taktik. Pøj, pøj med træningen

ZICO har planlagt oprykning til den bedste række i år

30 – BØLLE viste i sidste sæson gode takter og sluttede på en 5. plads, så der var i denne sæson
forhåbninger om en deltagelse i toppen af rækken, men det har knebet gevaldigt og det har i en periode
endda været placering i bundgruppen, dog er der nu igen vist en vis stabilitet midt i rækken. BØLLE hænger
både i de Sikre og 96-rækken, så det skal der hjemmetrænes på her i pauseperioden. BØLLE er familiens
frække dreng og forfalder meget let til at gøre brug af familiens gambler-gen og det er ikke altid en succeshistorie. Så en alvorlig lektion vil fremkomme til BØLLE om at rette ind, - så må vi se om det hjælper

BØLLE har nogle slemme gambler-tendenser

32 – SCHØN der i sidste sæson sluttede på en ret sikker 20. plads og oprindelig skulle have været en tur ned
i 3. division, fik for 2. sæson i træk en ”fribillet” til 2. division og så håber vi at 2020 bliver året hvor SCHØN
hæver tips-standarden og ikke rykker ned. Udlægget har ikke været det bedste og i de fire af ugerne har
SCHØN igen indtaget 20. pladsen, men nu er det lykkedes at avancere til 10. pladsen, så måske er der
schöne tider på vej for SCHØN, men der skal rettes alvorligt op på de Sikre - pøj, pøj

SCHØN håber på schöne tider

32 – LPHJ sluttede på 15. pladsen i sidste sæson hvor han debuterede i rækken, så vi forventer at LPHJ nu
har vænnet sig til tempoet i rækken og måske kan opnå et bedre resultat i denne sæson. En meget stabil
placering midt i rækken har da også været kendetegnende for LPHJ indtil videre, så vi må se hvad det kan
føre til? Mon det kan blive endnu bedre? Tiden vil vise det

LPHJ satser på at rykke lidt op i rækken

32 – VIPTIP der i 2019 sluttede på en fornem 6. plads, fortsætter tipningen i samme stil her i den nye
sæson, - det vil sige placeringerne VIPper og TIPper som vanligt. Det ene øjeblik i bundgruppen, derefter et
spring op i rækken og så tilbage igen. Ja i sandhed en uforudsigelig tipper. Ingen kan med sikkerhed
forudsige i hvilken halvdel VIPTIP vil være placeret når sæsonen engang slutter. Men det bliver spændende
at følge hans bevægelser, - go´ vind

VIPTIP er meget svingende i sin tipning

34 – KAILUA der sluttede på 12. pladsen i 2019, startede som lyn og torden i den nye sæson og indtog 1.
pladsen i to uger, men så faldt KAILUA tilbage til de gamle vaner og placeringerne faldt ned til ”vanligt”
niveau og altså nu på 13. pladsen. KAILUA har før i tiden huseret oppe i toppen af 2. division, så han er godt
tippende til tider, men der mangler lidt stabilitet og lidt opstramning, - så kom nu

KAILUA mangler lidt stabilitet

35 – SPURS der i 2018 spillede i den bedste række, sluttede i 2019 på 18. pladsen og stod derfor til
nedrykning igen, men fik i stedet en ”fribillet” til endnu et forsøg her i den næstbedste række. SPURS lagde
også godt ud og var helt med fremme i toppen og endda med en enkelt uge på 1. pladsen, så det tegnede
godt for SPURS, - men så var der et eller andet der gik galt og et gevaldigt dyk ned til 14. pladsen. Det var
der vist ikke mange der havde set komme,- men det kan pludselig gå stærkt, så det er nu SPURS du skal
vise, at det var en enkelt smutter
SPURS startede ellers sæsonen så godt

39 – AGGER sluttede på 16. pladsen i sæson 2019 og lagde ellers godt ud fra start, men så pludselig tre uger
på jumbopladsen og så en anelse opretning igen og nu på 15. pladsen, men dog ikke en imponerende
tipning. Hvad vej det vil gå for AGGER er svært at spå om, men det er helt sikkert at der skal mere til, hvis
det skal gå i opadgående retning. Så læg en god taktik her i pauseperioden og ellers held og lykke

AGGER igen placeret nede i bundgruppen

40 – BRULA sluttede på sidstepladsen i den bedste række i 2019 og rykkede hermed ned i 2. division, men
her fortsætter BRULA åbenbart i nogenlunde samme stil, men utraditionel og frisk tipning, men på længere
sigt er det som regel en dyr løsning og medfører som regel placering langt nede i rækken og det er lige
netop det vi oplever her. BRULA har ligget og fedtet rundt i bundfeltet lige fra starten af sæsonen. Der er
intet der på nuværende tidspunkt, antyder at BRULA er på vej til comeback i den bedste række, tværtimod så kan det meget let gå den anden vej. BRULA har trods alt været i den bedste række, så
tipsevnerne er der tilsyneladende, men måske er det trangen til spændende tipning der koster. Men fortsat
held og lykke

BRULA opholder sig igen i den kedelige ende af rækken

42 – MIKI der sluttede på en flot 7. plads i 2019, kan ikke rigtig leve op til det samme niveau i den nye
sæson. Efter et meget fint udlæg gik det hurtigt tilbage for MIKI der mest har ligget i bundfeltet og lige nu
ligger på 17. pladsen. Enkel-rækken er igen i denne sæson det store problem for MIKI og det er her i
udgangsrækken der skal sættes ind og udarbejdes en ny taktik, hvis MIKI skal med op i den anden ende af
rækken. Så held og lykke med projektet

MIKI er ikke på vanlig niveau i denne sæson

42 – LUCKY sluttede på 19. pladsen i 2019 og skulle have været rykket ned, men en ”fribillet” dukkede op
og LUCKY er igen i 2. division. LUCKY har ellers kørt på det jævne i starten af denne sæson, men så
begyndte nedturen til bagtroppen og lige nu 18. pladsen. I sæson 2019 havde LUCKY en katastrofal Enkelrække og igen i denne sæson sker nøjagtig det samme og det tager langsomt men sikkert ”tips-livet” af
LUCKY. Allerede nu ser det håbløst ud og der skal næsten mirakler til. Gambler-trangen kan være kostbar i
LUNDS TIPSFORENING. Men vi har trods alt plads til alle typer af tippere, - så fortsat go´ vind

LUCKY har i høj grad brug for held

43 – TYNDE opnåede en fin 9. plads i 2019, men i denne sæson ser det noget sløjt ud og placeringer i den
lave ende har været resultatet og to uger på 20. pladsen er det også blevet til og i øjeblikket er TYNDE på
en 19. plads. Den velkendte vending ”tynd tipning” bliver desværre nødt til at komme i brug her, - beklager.
TYNDE du anbefales at bruge tipspausen til at lægge en ny taktik for resten af sæsonen, så kan det være det
vender. Held og lykke

TYNDE præsterer indtil videre noget ”tynd tipning”

49 – STEAM sluttede på en hæderlig 11. plads i sidste sæson, efter at have været ”bundtipper” det meste af
sæsonen. Så noget tyder på en gentagelse i denne sæson, i hvert fald har STEAM konstant befundet sig i
bundgruppen i denne sæson og lige nu helt i bund. Friske tegn og sikre X´er er kendetegnende for STEAM,
men pas på det er farligt. Få nu rettet op på især 96-rækken, som er ved at stå helt af, ellers går det helt
galt. Held og lykke med kampen for genoprettelse

STEAM tipperen med de friske X´er er i store problemer

Harry

