
DANMARKSTURNERINGEN 3. DIV. * rapport 2020 efter uge 39 *       

 

Hermed en gennemgang af LUNDS TIPSFORENING´s 3. division i DANMARKSTURNERINGEN efter 39. spilleuge 
eller ¾ af turneringen og der resterer tre måneder eller 13 spilleuger. 

Her i D.T.´s 3. division, har det desværre været nødvendigt at indsætte en del fiktive tippere for at fylde 

rækken op, så underturneringerne kan fungere også. De fiktive tippere styres af turneringslederen       

 

 

Nr. 1 – PIRLO – Pladsciffer 13 (1-3-9) 

PIRLO fiktiv tipper       

 

 

Nr. 2 – FRÆSER – Pladsciffer 20 (5-12-3) 

FRÆSER fiktiv tipper       

 

 

Nr. 3 – SOFUS – Pladsciffer 21 (3-16-2) 

SOFUS der er den bedst placerede ”levende tipper”, startede denne 
sæson noget svagt, - men efter den ufrivillige Corona-pause kom der gang 
i løjerne og SOFUS er cyklet godt derudaf og har ligget i top-6 lige siden og 
de sidste fire uger her på 3. pladsen. Der er 
bestemt mere i SOFUS og det vil vise sig når 
SOFUS får styr på De 4 Sikre, hvor der desværre 
pt er et hængeparti. Da de fiktive tippere ikke 
kan rykke op, har SOFUS rigtig gode kort på 
hånden. Lad os se hvad de næste 13 uger 

bringer       

 

 

 

                    

                                              

Nr. 4 – MANUTD – Pladsciffer 21 (9-6-6) 

MANUTD fiktiv tipper       

 

 

Nr. 5 – MESSI – Pladsciffer 21 (12-6-3) 

MESSI fiktiv tipper       

 

 



Nr. 6 – AYA – Pladsciffer 21 (19-1-1) 

AYA har i 9 uger indtaget rækkens 1. plads og har været vældig godt 
kørende. Efter den ufrivillige Corona-pause har AYA ikke været 
dårligere placeret end nr. 5, men lige netop efter uge 39 er AYA 
røget en tak ned i placeringen. AYA havde en katastrofal Enkel – 
række i sidste sæson og det har han åbenbart ikke lært noget af, for 
placeringen her er dags dato stadig katastrofal og ødelægger det 
samlede pladsciffer. I De 4 Sikre og 96 – rækken er AYA helt ustyrlig, 
så det er en spøjs situation. Et blik på AYA`s tegn her i uge 39 
afslører 6 X´er i Enkel – rækken, hvoraf de 3 gik hjem og en super 
Enkel – række på 8 og dermed Ugens Topscorer. Tja !!!  Men det 
sker åbenbart ikke hver uge, - men fortsat pøj, pøj med de frække 

tegn         

 

 

Nr. 7 – BAMSE – Pladsciffer 24 (2-12-10) 

BAMSE har faktisk været godt kørende i denne sæson, selv om placeringerne 
har svinget lidt, men dårligste placering har været 13. pladsen og trods alt 
fire uger på 2. pladsen, så her de sidste 13 uger bliver slutspurten sat ind. 
BAMSE har i sin tid på et lille visit i den fineste række vundet Enkel – række 
disciplinen i 2010, så evnerne er der! Men hvor meget det bliver til her i 2020 

bliver spændende at følge, - pøj, pøj       

                                                                      

 

 

 

 

Nr. 8 – UHRE – Pladsciffer 24 (5-12-7) 

UHRE er en af turneringslederens signaturer og det betyder 
normalt tipning i høj klasse, men der har dog været nogle 
udsving i placeringerne i denne sæson, men dog ikke dårligere 
end en 11. plads. For få uger siden lå UHRE på 2. pladsen, så 
UHRE er altid en farlig tipper og mon ikke han forøger 
tempoet her de sidste 13 uger, det vil undre meget hvis ikke 
UHRE kommer endnu længere frem når slutfløjtet lyder, så 

Held og Lykke de sidste 13 uger       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 9 – BRØNDBY – Pladsciffer 24 (5-16-3) 

BRØNDBY fiktiv tipper       

 

Nr. 10 – TRUMF – Pladsciffer 24 (8-9-7) 

TRUMF fiktiv tipper       

 

Nr. 11 – ZLATAN – Pladsciffer 27 (10-2-15)  

ZLATAN fiktiv tipper       

 

Nr. 12 – IPSWICH – Pladsciffer 30 (14-4-12) 

IPSWICH fiktiv tipper       

 

Nr. 13 – CHAMP – Pladsciffer 31 (10-4-17) 

CHAMP fiktiv tipper       

 

Nr. 14 – LEEDS – Pladsciffer 33 (14-6-13) 

LEEDS fiktiv tipper       

 

Nr. 15 – STOKE – Pladsciffer 34 (3-18-13) 

STOKE er debuterende tipper i LUNDS TIPSFORENING og havde det rigtig 
svært i starten og var nede og residere på 20. pladsen, men STOKE har nu 
vænnet sig til tempoet i rækken og har på et tidspunkt været helt oppe på 
12. pladsen, men er nu dumpet lidt ned igen. STOKE har især vist gode evner 
i Enkel – rækken hvor placeringen er tæt på at være helt i top, men til 
gengæld er det ikke lykkedes så godt med De 4 Sikre, men alt i alt en hæderlig 

tipning indtil videre, så lad os se hvad det bliver til, - fortsat held og lykke        

       



Nr. 16 – VILLA – Pladsciffer 37 (12-9-16) 

VILLA fiktiv tipper       

 

Nr. 17 – FCK – Pladsciffer 39 (14-15-10) 

FCK fiktiv tipper       

 

Nr. 18 – LUTON – Pladsciffer 47 (18-11-18) 

LUTON fiktiv tipper       

 

Nr. 19 – WBA – Pladsciffer 54 (17-19-18) 

WBA fiktiv tipper       

 

Nr. 20 – NORDBAG – Pladsciffer 60 (20-20-20) 

NORDBAG blev desværre disket efter uge 32 iflg. reglerne, p.g.a. manglende tipsafgivelser       

 

 

 

 

 

 

                                     

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