
DANMARKSTURNERINGEN 2. DIV. * rapport 2020 efter uge 39 *       

 

Hermed en gennemgang af LUNDS TIPSFORENING´s 2. division i DANMARKSTURNERINGEN efter 39. spilleuge 
eller ¾ af turneringen og der resterer tre måneder eller 13 spilleuger. 

 

Her i D.T.´s næstbedste række, befinder de tippere sig, der gør alt hvad de kan, for at komme op i LUNDS 
TIPSFORENING´s bedste række i Danmarksturneringen, rækken hvor Danmarks absolut bedste tippere 
befinder sig. Det kan være en hård kamp, at komme derop, for skal man tippe sikkert, skal man satse eller 
hvad skal man ? Ja når året er omme er vi alle klogere, men lige her og nu en lille rapport om den hårde kamp 

og en vurdering på, hvem der har de bedste chancer        

 

 

Nr. 1 – FOX og PIQUET – Pladsciffer 6 (4-1-1) 

FOX og PIQUET har nu i ligget på 1. 
pladsen i 20 af de 33 spillede runder, 
heraf de sidste 17 uger i træk.  
Makkerparret FOX og PIQUET tipper 
nøjagtig samme tegn, så derfor deler 
de 1. pladsen. FOX der er tipsveteran i 
Lunds Tipsforening, er jo ”storebror” i 
makkerparret og har tilbage i 2007 
opnået en fin 2. plads i denne bedste 
række og i 2009 blev FOX vinder af 
disciplinen 96 – rækker. FOX og 
PIQUET har præsteret aldeles 
fremragende tipning i denne sæson og 
FOX og PIQUET har opbygget et 
gevaldigt forspring og de virker 
urørlige, så meget skal gå galt hvis ikke det stærke makkerpar gør et 

hurtigt comeback i den bedste række, som de forlod sidste sæson. Fortsat held og lykke med comeback-

forsøget          

    

 

 

 

Nr. 3 – NUSER – Pladsciffer 18 (3-11-4) 

NUSER har hele sæsonen været godt med og har været placeret mellem nr. 3 
og 10, men har efter en lang periode i baghjul af de førende, nu indtaget 
sæsonens hidtil bedste placering. Det kniber dog en del med at finde de sikre 
tipstegn, men det burde der være råd for. NUSER er jo veteran i turneringen 
og har faktisk ved tidligere besøg i den bedste række, vundet disciplinen Enkel 
– række i 1992 og De 4 Sikre i 1988, så der har i sandhed været en del år i 
dvale-tilstand. Det bliver dog en hård kamp at vende tilbage, idet 1. og 2. 
pladsen i rækken er så godt som solgt, så der er kun en enkelt opryknings-
billet udover til uddeling og der er trods alt en del hårde konkurrenter. Men 
de næste 13 uger vil vise, om NUSER kommer med op på præmieskamlen. Så 

pøj, pøj NUSER       

    



Nr. 4 – MIKI – Pladsciffer 19 (6-8-5)  

MIKI var på 4. pladsen de første to uger af sæsonen, men siden gik det ned 
ad bakke og helt ned og vende på 19. pladsen. Men MIKI har åbenbart 
planlagt sæsonen helt rigtig og bliver bedre og bedre og topper måske ved 
årsskiftet. Det må siges at være en fantastisk og uventet udvikling. MIKI har 
især forbedret sig på Enkel – rækken, hvor han på et tidspunkt var på 19. 
pladsen. Netop her efter uge 39 indtager MIKI sæsonens bedste placering 
og MIKI er utvivlsomt et godt bud på, at snuppe en opryknings-billet såfremt 

formen holder sæsonen ud. Så held og lykke med forsøget       

    

 

 

Nr. 5 – ZICO – Pladsciffer 20 (7-1-12) 

ZICO super-veteranen der er udvandret til Færøerne, er rigtig godt med i denne 
sæson og har også lagt billet ind på en oprykningsplads til den fine række, hvor 
ZICO tidligere har brillieret i form af et Danmarks-Mesterskab i det herrens år 
1992. ZICO drømmer om at gentage dette kunststykke og med den stabile tips 
som ZICO lægger for dagen, kan drømmen måske blive til virkelighed om nogle år, 
men i første omgang gælder det adgangsbillet til den bedste række. ZICO lå i 11 
uger i træk på 3. pladsen, men er dog faldet lidt tilbage. Det er især 96 – rækken 
der driller ZICO, men en enkelt bedre end konkurrenterne de sidste 13 uger og så 

er den hjemme. De bedste ønsker her fra Danmark       

 

 

Nr. 6 – VINDING – Pladsciffer 20 (10-7-3) 

VINDING har en enkelt uge været placeret på 10. pladsen, men ellers har 
placeringerne været mellem 1. og 8. pladsen, så indtil videre en ganske god 
sæson for VINDING, der dog gamblede lidt med fire X´er her i uge 39 og det 
kostede et tilbageskridt fra 3. pladsen og til nuværende placering. VINDING 
var i 2018 i den bedste række, så VINDING håber selvfølgelig på en 
tilbagevenden i det fine selskab og med de gunstige pladsciffer-placeringer 
er det ikke umuligt. Men spørgsmålet er om der skal gambles eller spilles 
sikkert de næste 13 uger ? Vi håber VINDING har det rette svar på dette 

spørgsmål. Held og lykke       

   

 

Nr. 7 – HARRY – Pladsciffer 21 (2-9-10) 

HARRY har i otte uger ligget på 1. pladsen og har ellers 
ikke været lavere placeret end nr. 7, som HARRY lige 
netop her efter uge 39 er dumpet ned til igen. HARRY 
troede i en lang periode med tipstegn lige efter bogen, 
at billetten var ved at være hjemme, men desværre 
blandede det velkendte gambler-gen sig lidt i 
tegnsætningen og det er dyrt og nu opstår det 
velkendte problem de sidste 13 uger af sæsonen, - skal 
der gambles eller spilles sikkert, - tja lidt skal der nok 
gambles, så må det briste eller bære. Sidste sæson 
bristede det i slutfasen og det gør det jo nok igen. Men 

vi håber det bedste for Elevator-kongen HARRY       



Nr. 8 – CHELSEA – Pladsciffer 23 (11-5-7) 

22 – CHELSEA det unge færøske tips-talent, kæmper hårdt med far ZICO 
om placeringerne her i rækken. CHELSEA har en god stabilitet i sin tipning 
og har det meste af sæsonen ligget med helt fremme og har faktisk lige 
haft en lille periode på placeringerne 3 til 5 og med far ZICO bag sig, men 
der er en lille formkrise i øjeblikket, så nu skal du holde fast CHELSEA og 
give den hele armen resten af sæsonen, så er der en oprykning til det fine 

selskab i 1. division i sigte. Så pøj, pøj med det       

 

    

 

Nr. 9 – TYNDE – Pladsciffer 24 (7-9-8) 

TYNDE blev i sidste rapport efter en 19. plads, udsat for begrebet ”tynd 
tipning” og det ville TYNDE bestemt ikke have siddende på sig og TYNDE har 
fulgt rådet om at lægge en ny taktik i den tvungne Corona-pause og det har 
medført et gevaldigt hop op i rækken og en lang periode med placeringer 
mellem nr. 7 og 11. Faktisk er TYNDE den sidste tipper i denne række, der 
må anses for at have en mulighed for oprykningsbillet til den bedste række, 
men det kræver bestemt også rigtig god tipning de næste 13 uger, men det 
er vel heller ikke umuligt. Hvis du rykker op TYNDE lover jeg at udtrykket 

”tynd tipning” aldrig bliver brugt mere, - held og lykke       

    

 

    

Nr. 10 – KAILUA – Pladsciffer 31 (13-13-5) 

KAILUA har hoppet lidt op og ned, men har det meste af sæsonen 
været placeret mellem nr. 10 og 15 og de sidste 17 uger mellem nr. 10 
og 12. Så trods alt en stabil placering lige midt i feltet, så mon ikke 
KAILUA også er heromkring når sæsonen slutter om 13 uger. 
Afstanden til nedrykningsgruppen er dog i behørig afstand så der 
burde ikke blive problemer, men selvfølgelig skal der arbejdes på at 

pynte på slutplaceringen, - go´ vind       

    

 

 

Nr. 11 – LUCKY – Pladsciffer 32 (19-4-9) 

LUCKY er tipperen med de meget ”friske” tipstegn og der er ingen grænser 
for kreativiteten, f.eks. tre ugarderede X´er i enkel – rækken her i uge 39, 
det er da frisk tipning. Men ikke desto mindre er LUCKY sprunget fra en 
bundplacering og til en fin placering her midt i feltet og har de seneste 15 
uger været placeret mellem 9. og 13. pladsen. Enkel – rækken er der dog 
nok ikke så meget at gøre ved, men fine placeringer i de to andre discipliner. 
Så sandelig en lidt overraskende positiv udvikling for LUCKY og tak for de 

friske tips-indslag. Fortsat held og LUCKY        

    

 



Nr. 12 – SCHØN – Pladsciffer 33 (1-19-13) 

SCHØN har efter den tvungne Corona-pause ligget stabilt på placeringer 
mellem nr. 11 og 15. SCHØN har i denne sæson vist en særlig egenskab i 
Enkel-rækken, hvor SCHØN d.d. fører an. Disse gode egenskaber mangler 
SCHØN så til gengæld i De 4 Sikre, hvor SCHØN er sat helt og aldeles af. 
Det medfører jo så desværre, at SCHØN ikke er med helt fremme og det 
er selvfølgelig ærgerligt når nu han har et perfekt udgangspunkt i den fine 
Enkel – række. Men trods alt bør 2. divisions-statussen være reddet også 
i 2021. Så indtil videre en rimelig god sæson for SCHØN der stadig har 

chancen for ar vinde Enkel – række disciplinen. God vind med det       

    

 

 

Nr. 13 – BRULA – Pladsciffer 36 (11-15-10) 

BRULA har i denne sæson været placeret mellem nr. 12 og 19, men er dog godt 
med lige i øjeblikket, så ingen umiddelbar fare for at komme i nedrykningsfare, 
men der er nu heller ikke de store chancer for at rykke op. Men den utraditionelle 
tips-stil er en livsform for BRULA, der ikke er bange for at strø om sig med mange 
X´er. Men hvis de er rigtige så gør det jo ikke så meget, - det er meget forfriskende 
blandt de mange lidt konservative tippere. Tak til BRULA for de mange 

forfriskende tipstegn og fortsat held og lykke       

    

 

 

Nr. 14 – BØLLE – Pladsciffer 40 (7-18-15) 

BØLLE har ikke rigtig haft held med tipningen i denne sæson. Placeringer fra 8. til 
20. pladsen og en noget usikker præstation og der er bestemt plads til forbedring. 
Der er langt op til sidste sæsons 5. plads. I De 4 Sikre ser det dog meget sløjt ud og 
der er ikke mulighed for nogen særlig forbedring her. BØLLE skal virkelig tage sig 

sammen nu, for der er ikke langt ned til nedrykningsgruppen. Pøj, pøj        

    

 

 

 

Nr. 15 – VIPTIP – Pladsciffer 40 (16-5-19) 

VIPTIP var i en periode helt nede på 6. pladsen, men efter den ufrivillige 
Corona-pause, har det set lidt sløjt ud med VIPTIP`s tipstegn. Der er ikke 
meget VIP-TIP over placeringerne i denne sæson. Det er konstant placering 
i den nedre halvdel, så VIPTIP lever i konstant spænding, men mon ikke 
VIPTIP klarer den. Enkel – rækken og 96 – rækken er VIPTIP`s største 
problem, men en fin Sikre-disciplin holder VIPTIP kørende. Så pøj, pøj med 

resten af sæsonen       

    

 

 



Nr. 16 – STEAM – Pladsciffer 42 (13-13-16) 

STEAM var i en periode lige omkring den ufrivillige Corona-pause på 20. 
pladsen i seks uger i træk, men har herefter ligget på 13. til 19. pladsen. 
STEAM er ikke hægtet af i nogen af disciplinerne, så der er faktisk en 
mulighed for fremgang og en slutspurt som i sidste sæson, hvor STEAM 
spurtede helt vildt i slutfasen. Men det kan selvfølgelig også gå den anden 
vej, - der er ikke langt til nedrykningspladserne. Så STEAM vis nu hvad du 

kan,- held og lykke       

 

    

 

 

Nr. 17 – DUNCAN – Pladsciffer 45 (13-15-17) 

DUNCAN var i den absolutte 
startfase på 4. pladsen, men siden 
er det gået ned ad bakke for det 
sammentømrede team, der står 
bag signaturen DUNCAN. I fire 
uger var DUNCAN helt nede på 19. 
pladsen og derefter optur til 13. 
pladsen, men igen nedtur til 
nuværende placering. Plads-
cifrene i de forskellige discipliner er ikke imponerende. Det ser værst ud i 96 – rækken, så der skal 
forbedringer til i alle discipliner ellers kan det ende galt. Så der opfordres til debat i det sammentømrede 

DUNCAN-team, - go´ vind        

Forklaring på teamet (skrevet af Peter): 

"Duncan", som jo er en sammenbragt flok af Halvor/Hårvard/Tøfting (Morten og Peter), Nando (Torben) 
og Faxe (Pelle). Vedhæftet et billede af alle 4 + manden, som holdet er opkaldt efter. Morten, Torben og 
Peter har haft det nemt indtil nu, da vi er ærke AGF'ere, men da Pelle er kæmpe Brøndby-fan skulle vi 
finde en som har spillet for begge hold og som også har gjort det godt. Valget faldt på Duncan:-) 
 

   

 

 

Nr. 18 – SPURS – Pladsciffer 46 (17-11-18) 

SPURS var rigtig godt med fremme de første 10 uger af sæsonen og endda en 
enkelt uge på 1. pladsen, men så gik det helt galt og 10 spilleuger herefter var 
SPURS på 20. pladsen og denne placering havde SPURS i syv uger. Lige nu er 
der en beskeden fremgang. Men SPURS kan ende med nedrykning igen lige 
som 2018 hvor SPURS også sluttede på en 18. plads. Kun en fribillet fik ham 
op i D.T.´s 2. division igen. SPURS har ikke de store chancer for forbedringer i 
Enkel – rækken og 96 – rækken, men må sætte sin lid til lidt forbedring i De 4 

Sikre og måske redde sig via denne vej. Held og lykke med projektet         

 

 

 

 



Nr. 19 – AGGER – Pladsciffer 48 (17-17-14) 

AGGER har konstant været i nedre halvdel 
og har indtil videre haft en rigtig skidt 
sæson. Som det ser ud nu, bliver sæson 
2020 endnu dårlige for AGGER end sæson 
2019, hvor AGGER sluttede på 16. pladsen. 
Men der er mulighed for lidt forbedring i 
såvel De 4 Sikre som 96 – rækken. I Enkel – 
rækken er der ikke de store chancer for 
forbedringer. Så lad os se om AGGER kan 
stramme lidt op på det her i de sidste 13 

runder. Go´ vind med opgaven       

 

 

 

Nr. 20 – LPHJ – Pladsciffer 60 (20-20-20) Udmeldt 

LPHJ mistede pusten efter uge 34 og er desværre udmeldt. LPHJ var ellers 
på 7. pladsen da han stod af og havde været rimelig godt kørende i den 
sidste periode, hvor han var med. Vi er kede af LPHJ´s udmelding og 
håber han måske vender tilbage på et senere tidspunkt. 

Tak for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Harry 


