
DIVISIONS CUP * rapport 2020 efter indledende runde *             

 

 

I Divisions Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen, dog med en opdeling for hver 
division. 

Der tippes en indledende runde i puljer af 10 signaturer, så alle er på forhånd sikret 9 kampe. De seks bedste 
fra hver pulje indløser en billet til mellemrunden.  

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Kinks 9 160 - 150 22   

2. Toffee 9 155 - 155 20   

3. Senior 9 152 - 146 17   

4. Futte 9 155 - 147 15   

5. Forest 9 157 - 154 13   

6. Malthe 9 156 - 147 13   

7. Lund  9 146 - 142 12   

8. Norwich 9 157 - 163 8   

9. Select 9 145 - 149 6   

10. Nielsen 9 135 - 165 3   

                                                                                                                                         KINKS / FOREST        

 

 

1. Division – pulje 1:  

 

      KINKS blev en sikker vinder af denne pulje og KINKS har da også vundet 1. Divisions Cup´en i 1998 og har 
præsteret ikke mindre end tre 2. pladser i årene 1997, 2002 og 2012. TOFFEE der ikke tidligere har gjort sig 
bemærket i Divisions Cup´en, fulgte godt med og besatte en meget sikker 2. plads i puljen. På 3. pladsen 
signaturen SENIOR, der har imponerende ”papirer” i Divisions Cup´en, med tre imponerende Divisions CUP 
– mesterskaber fra 2017 og 2018 og tilbage i 2009, en 2. plads i 2013 og en 3. plads i 2013. På 4. pladsen 
FUTTE der også allerede før sidste kamp havde sikret sig en billet til mellemrunden. Den forsvarende Divisions 
Cup – Mester 2019 FOREST på 5. pladsen, der med den fine egenscore var sikret før sidste kamp. MALTHE 

på 6. pladsen nåede også lige med til Mellemrunden       

 

               

           TOFFEE / FUTTE                                               SENIOR                                                  MALTHE        

 



De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      LUND der har sit signaturnavn på den fornemme Top 3 – Evighedstabel, i form af en 2. plads i 2007, havde 
før sidste kamp, en meget teoretisk chance for at hoppe over stregen og LUND gjorde hvad han kunne og 
stor-sejrede i den sidste kamp, men desværre var det ikke nok. NORWICH der er tidligere Divisions Cup – 
Mester i 2016 og med 2. pladser i årene 1999 og 2017, røg meget overraskende ud her i den indledende 
runde. SELECT havde noget af en down-periode i de ni kampe og var ikke rigtig med. Endnu værre så det ud 
for NIELSEN, der havde den absolut svageste egenscore i den Indledende Runde, så farvel og tak for denne 

gang       

       

              LUND                             NORWICH                              SELECT                                      NIELSEN 

 

 

---------- 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Idskov 9 156 - 157 16   

2. Marscha 9 165 - 158 15   

3. Far 9 157 - 149 15   

4. SPVK 9 150 - 150 15   

5. Galway 9 156 - 156 14   

6. Lions 9 155 - 152 12   

7. Arsenal 9 154 - 146 12   

8. Cork 9 156 - 157 11   

9. Frydkær 9 148 - 155 10   

10. Derby 9 142 - 159 10   

                                                                                                                                                IDSKOV        

 

1. Division – pulje 2:  

 

      IDSKOV den vel-tippende formand blev faktisk Divisions Cup – Mester tilbage i 1989 og vandt denne 
Indledende Runde i denne meget stærke og jævnbyrdige pulje, hvor der kun var 6 points forskel på top og 
bund. MARSCHA der nu i to år i træk er blevet nr. 2 i Divisions Cup´en jagter sit første Divisions Cup – 
Mesterskab, men der var usikkerhed lige til det sidste, men så afsluttede MARSCHA lige med en kæmpe-sejr 
og billetten til Mellemrunden var hjemme. FAR skulle også have en sejr hjem i den sidste kamp for at være 
helt sikker og det lykkedes. SPVK der også figurerer på den fornemme Top 3 – Evighedstabel med et Divisions 
Cup – Mesterskab i 2014 og en 3. plads i 2015, stod og vippede på stregen før sidste kamp, men en sikker sejr 
her gav SPVK adgang til Mellemrunden. GALWAY lå godt placeret før den sidste kamp, så nederlaget her, fik 
ikke den store betydning og billetten var hjemme. LIONS lå på puljens 9. plads før den sidste kamp, men på 
mirakuløs vis og med en sejr i den sidste kamp tog LIONS springet op på den rigtige side af stregen og dermed 

videre til Mellemrunden        



       

    MARSCHA                           FAR                             SPVK                         GALWAY                            LIONS        

 

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      ARSENAL der er en af turneringens helt store profiler måtte meget overraskende, efter fintælling, se i 
øjnene at det er slut i Divisions Cup´en for denne gang. ARSENAL har en fin 2. plads i Divisions Cup´en 2016 
som bedste resultat. CORK lå lige under stregen før den sidste kamp og det ville med en sejr her have medført 
en billet til Mellemrunden, men det lykkedes ikke. CORK har en 3. plads i 2018 som bedste resultat. FRYDKÆR 
veteranen har ikke vist flaget i Divisions Cup´en siden Divisions Cup – Mesterskabet i 2002. FRYDKÆR var 
allerede sat af før den sidste kamp, som han ellers vandt over puljevinderen. DERBY ville også med en sejr i 

den sidste kamp, være hoppet over stregen, men det lykkedes ikke og DERBY slutter hermed puljen af        

           

             

           ARSENAL                                 CORK                                FRYDKÆR                           NIELSEN       

 

---------- 

 

2. Division – pulje 1:  

 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Fox 9 152 - 141 17   

2. Vinding 9 158 - 150 15   

3. Chelsea 9 154 - 149 15   

4. Steam 9 142 - 142 15   

5. Schøn 9 153 - 155 13   

6. Tynde 9 151 - 157 13   

7. Duncan 9 147 - 148 13   

8. Spurs 9 147 - 149 12   

9. Kailua 9 148 - 154 10   

10. Zico 9 145 - 152 9   

                                                                                                                                                      FOX        



       FOX der i 2014 endte på 3. pladsen i Divisions Cup´ens bedste række, blev en sikker vinder af denne pulje 
i 2. division. VINDING var i fare lige til det sidste, men sidste rundes største sejr førte VINDING helt op på 
puljens 2. plads. CHELSEA måtte afgive puljens 1. plads efter kæmpe-nederlaget i den sidste kamp, men 
billetten til Mellemrunden var hjemme. STEAM lå og lurede lige under stregen før den sidste kamp, men 
hoppede op på 4. pladsen efter en stor-sejr. SCHØN blev over stregen efter fintælling og ved hjælp af en flot 

egenscore. TYNDE klarede den også lige efter fintælling og bedre egenscore         

 

              

                 VINDING                                                     CHELSEA                                                    STEAM        

                                             

                                       SCHØN                                                                        TYNDE        

 

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      DUNCAN havde en hæderlig chance for at komme over stregen og DUNCAN klarede sejrs-kravet i den 
sidste kamp, men det var alligevel ikke nok og efter fintælling og dårligste egenscore ud af tre, måtte 
DUNCAN forlade turneringen for denne gang. SPURS lå og hyggede sig på stregen før den sidste kamp, men 
så kiksede det og et kedeligt dump ned under stregen og ud af turneringen. KAILUA var sat af allerede før 
sidste kamp, som han dog vandt, men Divisions Cup´en var forbi for denne gang. ZICO der jo blev Divisions 
Cup – Mester i den bedste række i det herrens år 1985, havde en meget teoretisk chance for at hoppe op 

over stregen, men det fejlede desværre, så ZICO hermed færdig i Divisions Cup´en       

         

                            DUNCAN                                    SPURS                       KAILUA                                 ZICO                          



---------- 

2. Division – pulje 2:  

 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Nuser 9 156 - 142 16   

2. Agger 9 141 - 142 16   

3. Piquet 9 152 - 146 15   

4. Bølle 9 146 - 145 14   

5. Lucky 9 147 - 151 12   

6. Miki 9 159 - 163 11   

7. Harry 9 150 - 150 11   

8. brula 9 145 - 151 7   

9. Viptip 9 142 - 153 6   

10. LHPJ 0 0 - 0 0   

                                                                                                                                                    NUSER        

 

       NUSER blev vinder af denne pulje og var sikret allerede inden sidste kamp. AGGER havde puljens svageste 
egenscore men blev alligevel nr. 2. PIQUET var i fare lige til det sidste, men sejren her i sidste kamp sikrede 
PIQUET en 3. plads og en billet til Mellemrunden. BØLLE var sikret en Mellemrunde-billet allerede før den 
sidste kamp og det var heldigt for her slappede BØLLE af. LUCKY balancerede før den sidste kamp på stregen, 
men uafgjort i den sidste kamp var nok til at LUCKY gik videre til Mellemrunden. MIKI lå lige under stregen 
og sandelig om ikke uafgjort i den sidste kamp var nok til en billet, - især takket være puljens suverænt bedste 

egenscore        

 

                                 

                 AGGER                                                     PIQUET                                                              BØLLE        

  

 

 

 

 

 

 

                                                   LUCKY                                                            MIKI                                                                      



De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      HARRY havde det ene ben i Mellemrunden og lå før sidste kamp placeret på 5. pladsen, men så snublede 
han på målstregen og røg ud efter fintælling af egenscoren. BRULA var helt hægtet af og det var VIPTIP også, 
så begge er færdige i årets Divisions Cup. LPHJ der er stoppet i turneringen tog sig automatisk af puljens 

sidsteplads       

                                  

            HARRY                                          BRULA                                           VIPTIP                                LPHJ       

 

---------- 

3. Division – pulje 1:  

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Manutd 9 158 - 142 15   

2. Champ 9 153 - 149 15   

3. Bamse 9 153 - 157 15   

4. WBA 9 143 - 142 13   

5. Ipswich 9 148 - 150 12   

6. Pirlo 9 147 - 148 12   

7. Aya 9 146 - 152 12   

8. Stoke 9 152 - 151 9   

9. Fræser 9 151 - 163 9   

10. Nordbag 0 0 - 0 0   

                                                                                                                                              MANUTD        

 

       MANUTD fiktiv tipper sluttede efter fintælling på 1. pladsen og CHAMP også fiktiv tipper sluttede lige i 
hælene på 2. pladsen. BAMSE på 3. pladsen blev den bedst placerede og eneste ”levende tipper”, der gik 

videre fra denne pulje. WBA, IPSWICH og PIRLO er alle fiktive tippere, men videre til Mellemrunden         

 

                                 

     CHAMP                   BAMSE                          WBA                      IPSWICH                     PIRLO        



De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den: 

      AYA var lige over stregen før sidste kamp og modstanderen lå 3 point efter lige under stregen. Men AYA 
satsede alt og det gav bagslag og nedtur til under stregen og ud af turneringen. Debutanten STOKE havde 
det svært og var allerede før den sidste kamp hægtet af og ude af Divisions Cup´en for denne gang. FRÆSER 

den fiktive tipper var også uden chancer og helt i bund NORDBAG som er blevet disket i turneringen        

          

                         AYA                                                              STOKE                                 FRÆSER          NORDBAG       

 

3. Division – pulje 2:  

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Trumf 9 157 - 147 18   

2. Messi 9 158 - 155 16   

3. FCK 9 155 - 147 14   

4. Brøndby 9 150 - 147 13   

5. Uhre 9 157 - 156 12   

6. Zlatan 9 148 - 149 12   

7. Sofus 9 150 - 148 11   

8. Villa 9 153 - 151 10   

9. Luton 9 139 - 151 9   

 10. Leeds 9 144 - 160 8   

                                                                                                                                                    TRUMF        

       TRUMF, MESSI, FCK OG BRØNDBY alle fiktive tippere, besatte puljens fire første pladser. UHRE blev 
den eneste ”levende tipper” der gik videre fra denne pulje efter et hop fra lige under stregen før sidste 
kamp. Den fiktive tipper ZLATAN hoppede også op over stregen i den sidste kamp og er dermed også videre 

til Mellemrunden        

                                    

      MESSI                             FCK                      BRØNDBY                              UHRE                                ZLATAN                                        



De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      SOFUS var allerede ved at planlægge taktikken i Mellemrunden, efter placeringen som nr. 5 før sidste 
kamp, men en kæmpe-nedtur i den sidste kamp, sendte SOFUS ud af turneringen. VILLA, LUTON og LEEDS 

de tre fiktive tippere sluttede puljen af og er hermed ude af årets Divisions Cup       

 

                                        

           SOFUS                                         VILLA                          LUTON                          LEEDS       

 

 

I Mellemrunden skrumper det samlede felt ind til 6 puljer à 6 signaturer og udskilningen fortsætter, idet de 
fire bedste i hver pulje ville få billet til næste runde. 

 

Ny rapport fra Divisions Cup 2020 Mellemrunden kommer snart        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Harry 


