
DANMARKSTURNERINGEN 3. DIV. * rapport 2020 efter uge 13 *       

 

Så er der lige nogle kommentarer fra 3. division 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. 

 

Det har ikke været muligt, at få tilmeldinger nok til denne række, så kun 6 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. 

 

14 – FRÆSER fiktiv tipper fører 3. division                                                                                                 

 

14 – AYA sluttede i sidste sæson på 14. pladsen og især en katastrofal Enkel-række gjorde det svært for 
AYA. I denne sæson er der kommet betydelig mere styr på tipningen og seks uger på 1. pladsen og stadig 
med helt i toppen, lover godt for den nye sæson. Men spørgsmålet er om AYA kan holde til presset og om 
han får styr på Enkel-rækken der igen er det svage punkt. Brug nu tipspausen til at lægge en god taktik til 

resten af sæsonen, så er AYA måske at finde her også når sæsonen engang slutter. Go´ vind                      

                                      

                                              AYA er rigtig godt tippende i denne sæson       

 

 

15 – PIRLO fiktiv tipper                                                                                                                          



15 – SOFUS sluttede i sæson 2019 på 10. pladsen og lagde rigtig dårligt ud i denne sæson og var næsten i 
bund fra starten, men en stille og rolig vedvarende forbedring, har bragt SOFUS op på 4. pladsen og med 
gode kort på hånden. Det kræver selvfølgelig fortsat rolig og behersket tipning, men det har SOFUS lovet at 

leve op til, så det bør ikke kunne gå galt                                                                                                      

                                                                 

                                      SOFUS lover rolig og behersket tipning resten af sæsonen       

                 

 

16 – CHAMP fiktiv tipper                                                                                                                          

 

20 – LUTON fiktiv tipper                                                                                                                          

 

21 – BAMSE sluttede på 9. pladsen i sidste sæson og det går trods bedre i den nye sæson, hvor en 
forrygende opstartsperiode helt i top, gav superoptimisme for BAMSE, men desværre kom en lille nedtur i 
vejen, men nu BAMSE ved at stabilisere sig og er i øjeblikket på 7. pladsen. Så BAMSE forventer kun optur 

fra nu af, men om denne optimistiske udmelding holder vil kun tiden vise                                                    

                                                                      

                                         BAMSE kører lidt op og ned men forventer optur fra nu af        

                 

 

21 – LEEDS fiktiv tipper                                                                                                                          

 



26 – UHRE sluttede sæsonen 2019 på 2. pladsen og var derfor oprykningsberettiget, men valgte frivilligt et 
ny ophold her i 3. division. UHRE er ikke helt oppe på vanligt niveau, men har dog ikke været lavere 
placeret end nr. 10 og er i øjeblikket på 9. pladsen. Men det skal gå meget galt, hvis ikke UHRE kommer op i 

det sædvanlige gear og pludselig rykker opad. Go´ optur                                                                               

                                                         

                                                 UHRE er ikke på vanlig niveau, men det skal nok komme       

 

27 – BRØNDBY fiktiv tipper                                                                                                                    

 

28 – ZLATAN fiktiv tipper                                                                                                                     

 

32 – MANUTD fiktiv tipper                                                                                                                     

 

32 – IPSWICH fiktiv tipper                                                                                                                          

 

36 – TRUMF fiktiv tipper                                                                                                                          

 

38 – WBA fiktiv tipper                                                                                                                               

 

38 – NORDBAG er ny tipper og debutant i LUNDS TIPSFORENING. NORDBAG lagde ud med en 20. plads 
efter 1. runde og blev vist noget chokeret over den høje standard vi har i foreningen og NORDBAG blev 
liggende i bagfeltet, men fik så en enkelt optur op til 6. pladsen, men så gik det nedad igen til nuværende 
16. plads. Men nye tippere skal jo lige have chancen til at sætte sig ind i spillestilen, hvor man hurtig finder 
ud af, at det kan være dyrt at være alt for optimistisk og afvige alt for meget fra tendensen. NORDBAG 
anbefales at arbejde på Enkel-rækken og 96-rækken, som hurtigt kan blive et hængeparti for ham. Fortsat 

go´ tipsvind                                                                                                                                              

                                                                                                        

                                       NORDBAG har lidt begyndervanskeligheder i det skrappe selskab       

 



40 – MESSI fiktiv tipper                                                                                                                          

 

41 – VILLA fiktiv tipper                                                                                                                          

 

42 – FCK fiktiv tipper                                                                                                                               

 

55 – STOKE er også ny tipper og debutant i LUNDS TIPSFORENING. STOKE har allerede prøvet lidt af hvert i 
turneringen, idet han lagde ud med at være på 1. pladsen efter 1. runde, men så gik det hurtig jævnt ned ad 
bakke og de sidste syv uger har det været lige modsat nemlig 20. pladsen. Men kære STOKE du skal ikke 
tage det så tungt, det er nemlig svært at dumpe ned i vores turnering og man skal have tid til at vænne sig 
til hvordan tipsstilen og niveauet er i foreningen. Men det kan være svært at rette op på, når først man er 
kommet bagud. Men der skal selvfølgelig arbejdes intenst på det og selv om det ser svært ud, så er det ikke 

umuligt for dit vedkommende. Det kan faktisk kun gå fremad, - så held og lykke                                           

       

Her lidt billeder fra tipperen STOKE´s billedarkiv og det første billede er måske tilbage fra dengang STOKE 

havde den legendariske målmand Gordon Banks på holdet, - ham husker alle vi gamle i foreningen       og 

fra dengang, hvor det var bedre tider for holdet       – men de bedre tider kan komme for såvel tipperen 

STOKE som for holdet STOKE, - vi håber det bedste                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Harry 


