
DIVISIONS CUP * rapport 2020 efter Mellemrunden *             

 

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

Efter den indledende runde i puljer af 10 signaturer, var der Mellemrunde-billet til de 6 bedste i hver pulje. 

I Mellemrunden var der igen udskilning og de 4 bedste i de 6 puljer har fået en billet til Semifinalerunden. 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Senior 5 88 - 82 11   

2. Lions 5 85 - 81 8   

3. Kinks 5 79 - 78 8   

4. Forest 5 80 - 82 6   

5. SPVK 5 79 - 82 4   

6. Marscha 5 78 - 84 3   

 

 

 

      SENIOR havde allerede sikret sig puljesejren inden den sidste kamp og SENIOR blev en meget sikker 
vinder af denne pulje. Signaturen SENIOR er da også den signatur, der figurerer flest gange på den fornemme 
DIVISIONS CUP Top 3 – Evighedstabel. Divisions Cup – Mester i årene 2009, 2017 og 2018, samt 2. plads i 
2013 og 3. pladser i 2016 og 2019, så papirerne er i orden. En stensikker billet til Semifinalerunden til SENIOR 

     . LIONS havde før den sidste kamp det ene ben i Semifinalerunden og LIONS var sikker på at gå videre 
med uafgjort, så der var ingen grund til at overanstrenge sig, så LIONS hev et uafgjort resultat hjem og 

indløste hermed billet til Semifinalerunden      . KINKS var til gengæld i alleryderste fare for at ryge under 
stregen lige til det sidste, men en overraskende afsluttende sejr kom hjem i varmen og så var der adgang til 
Semifinalerunden. KINKS har før vist gode evner i Divisions Cup´en og har et Divisions Cup – Mesterskab 1998 

i bagagen, samt to 2. pladser i årene 2002 og 2012      . FOREST den forsvarende Divisions Cup – Mester fra 
2019, var i fare lige til det sidste og skulle vinde den sidste kamp for at være sikker, men det lykkedes ikke, 
det blev kun til uafgjort, men det viste sig at dog alligevel at være nok og billetten til Semifinalerunden var 

hjemme til FOREST      .    

1. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

 Kinks - Marscha 17 - 15 

Senior - SPVK 17 - 16 

Forest - Lions 16 - 16 

1. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Kinks - Senior 14 - 14 

Marscha - Forest 13 - 15 

SPVK - Lions 13 - 14 

1. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Kinks - SPVK 17 - 14 

Marscha - Lions 17 - 16 

Senior - Forest 19 - 15 

1. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Kinks - Forest 15 - 15 

Marscha - SPVK 15 - 17 

Senior - Lions 19 - 19 

1. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Kinks - Lions 16 - 20 

Marscha - Senior 18 - 19 

SPVK - Forest 19 - 19 



                   SENIOR                                                     LIONS                                                KINKS / FOREST        

 

      SPVK var Divisions Cup – Mester i 2014 og har endvidere en 3. plads i 2015 i bagagen. SPVK lå under 
stregen før den sidste kamp og ville med en sejr her have fået billet til Semifinalerunden, men det lykkedes 

desværre ikke, så turneringen er forbi for SPVK for denne gang      . MARSCHA foreningens velkendte tips-
specialist havde det overraskende svært her i Mellemrunden og der skulle en sejr til i den sidste kamp for at 
høste en billet, men det gik helt galt. MARSCHA har ellers i de to sidste sæsoner 2018 og 2019 sat sig på 

Divisions Cup´ens 2. plads, så der forventet mere i år, men sådan skulle det ikke gå her i 2020      . 

 

                                                                         

                                SPVK                                                                                                         MARSCHA       

 

 

 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Galway 5 83 - 80 10   

2. Futte 5 85 - 87 7   

3. Malthe 5 82 - 82 7   

4. Toffee 5 85 - 86 6   

5. Far 5 84 - 84 6   

6. Idskov 5 82 - 82 5   

 



1. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

Idskov - Toffee 16 - 16 

Far - Futte 15 - 16 

Galway - Malthe 17 - 16 

1. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

Idskov - Far 16 - 17 

Toffee - Galway 14 - 14 

Futte - Malthe 14 - 16 

1. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

Idskov - Futte 18 - 16 

Toffee - Malthe 16 - 18 

Far - Galway 15 - 17 

1. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

Idskov - Galway 15 - 16 

Toffee - Futte 19 - 19 

Far - Malthe 18 - 15 

1. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

Idskov - Malthe 17 - 17 

Toffee - Far 20 - 19 

Futte - Galway 20 - 19 

  

 

      GALWAY kunne nøjes med uafgjort i den sidste kamp for at gå videre, men GALWAY løb ingen chancer 
og tog en sejr hjem og blev dermed suveræn vinder af denne pulje. GALWAY har ikke tidligere opnået 

resultater her i Divisions Cup´en, så måske bliver det i år      . FUTTE lå og futtede rundt lige under stregen 
før sidste kamp, så der skulle en sejr til for at have chancen. FUTTE klarede kravet og hoppede helt op på 

puljens 2. plads og hev hermed billet hjem til Semifinalerunden      . MALTHE levede livet farligt i puljen og 
tabte endda den sidste kamp, men reddede sig en billet alligevel, så heldet var i den grad med MALTHE i den 

meget tætte pulje      . TOFFEE lå og vippede på stregen lige til det sidste og var i den grad i stor fare. Det 
lykkedes TOFFEE, at hive uafgjort hjem i den sidste kamp og det var nok, - dog efter absolut fintælling med 

kun en mere i egenscore gjorde udslaget, så en billet var hjemme på et hængende hår      . 

     

                     GALWAY                                             FUTTE / TOFFEE                                       MALTHE       

 

      FAR var tipperen der lå på 2. pladsen før den sidste kamp, men et bittert nederlag her, betød at FAR efter 

fintælling blev taber og dumpede lige ned under stregen og så var det slut i årets Divisions Cup      . IDSKOV 
vores skrappe formand, lå og lurede i bunden inden den sidste kamp, som skulle vindes for at hoppe over 
stregen, men her glippede det for en gangs skyld for IDSKOV, der ”kun” fik hevet uafgjort hjem og så var det 
slut i året Divisions Cup. IDSKOV må i stedet mindes præstationen i ”de unge år” hvor IDSKOV blev Divisions 

Cup – Mester i det herrens år 1989, men slut for i år      .  



                                                           

                              FAR                                                                                                                    IDSKOV       

 

 

 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Schøn 5 87 - 84 12   

2. Bølle 5 81 - 79 10   

3. Agger 5 89 - 91 6   

4. Fox 5 88 - 88 6   

5. Chelsea 5 86 - 80 6   

6. Miki 5 81 - 90 4   

 

2. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

Fox - Agger 16 - 20 

Chelsea - Bølle 16 - 17 

Schøn - Miki 14 - 13 

2. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Fox - Chelsea 12 - 16 

Agger - Schøn 18 - 20 

Bølle - Miki 16 - 16 

2. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Fox - Bølle 15 - 12 

Agger - Miki 14 - 19 

Chelsea - Schøn 16 - 17 

2. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Fox - Schøn 20 - 21 

Agger - Bølle 17 - 19 

Chelsea - Miki 21 - 14 

2. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Fox - Miki 25 - 19 

Agger - Chelsea 20 - 17 

Bølle - Schøn 17 - 15 

 

 



      SCHØN kørte bare deruda´ og havde allerede sikret sig en billet til Semifinalerunden før den sidste kamp 
blev spillet. SCHØN vandt også den sidste kamp og blev dermed suveræn vinder af puljen. SCHØN sluttede 

sidste år på 2. pladsen i 2. Divisions Cup´en, så måske bliver det endnu bedre i år      . BØLLE var ikke 100% 
sikker før sidste kamp, men BØLLE vandt og sluttede på en meget sikker 2. plads i puljen og fik dermed adgang 

til Semifinalerunden      . AGGER lå helt i bund inden den sidste kamp og skulle vinde for at have en chance. 
Sandelig om ikke det lykkedes for AGGER at hente en storsejr hjem og dermed hoppe op på 3. pladsen og 
takket være sin gode egenscore lå AGGER forrest i den lille 3-mands gruppe med samme point-tal. Så AGGER 

er hermed i Semifinalerunden      . FOX lå før sidste kamp meget uroligt over stregen og var i højeste fare for 
ikke at klare skærene. FOX fik en ordentlig en på hatten i den sidste kamp, men alligevel lykkedes det lige 

netop at blive over stregen og gå videre efter absolut fintælling      . 

       

                   SCHØN                                           BØLLE                                AGGER                            FOX       

 

      CHELSEA skulle vinde den sidste kamp for at være sikker på, at blive over stregen. Det magtede CHELSEA 
ikke og resultatet blev at han sluttede nederst i 3-mands gruppen med samme point-tal, men desværre var 

denne plads på undersiden af stregen og dermed var Divisions Cup 2020 forbi for CHELSEA      . MIKI lå under 
stregen før den sidste kamp. Havde MIKI sejret her, var han gået videre, men det lykkedes ikke. Så 

turneringen er forbi for MIKI       

 

                                                  

                                        CHELSEA                                                                            MIKI       

 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Steam 5 93 - 85 12   

2. Vinding 5 89 - 87 9   

3. Nuser 5 84 - 81 8   

4. Tynde 5 83 - 84 7   

5. Lucky 5 81 - 89 4   

6. Piquet 5 88 - 92 3   



 

2. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

Nuser - Vinding 18 - 15 

Piquet - Steam 16 - 17 

Lucky - Tynde 14 - 13 

2. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

Nuser - Piquet 15 - 12 

Vinding - Lucky 18 - 15 

Steam - Tynde 17 - 19 

2. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

Nuser - Steam 12 - 15 

Vinding - Tynde 13 - 9 

Piquet - Lucky 15 - 12 

2. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

Nuser - Lucky 19 - 19 

Vinding - Steam 17 - 20 

Piquet - Tynde 20 - 22 

2. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

Nuser - Tynde 20 - 20 

Vinding - Piquet 26 - 25 

Steam - Lucky 24 - 21 

 

      STEAM var absolut den førende tipper i denne pulje, hvor STEAM var aldeles suveræn, med 3 point ned 
til nærmeste forfølger. STEAM blev sidste år nr. 3 i denne turnering og har nu stadig mulighed for forbedring 

af denne placering      . VINDING var også godt kørende og havde længe før sidste fløjt, sikret sig en billet til 
Semifinalerunden, så VINDING slappede lidt af i den sidste kamp, hvor han tabte, - men billetten til 

Semifinalerunden var hjemme      . NUSER lå før den sidste kamp og hyggede sig lige over stregen, men skulle 
vinde for at være helt sikker. NUSER hev her en storsejr hjem og en sikker billet til næste runde var hjemme. 

NUSER var i finalefeltet sidste år, men sluttede lige nøjagtig uden for de præmiegivende placeringer      . 
TYNDE havde sikret billetten før den sidste kamp og det var heldigt, for den sidste kamp blev tabt, men 

alligevel en sikker slutplacering lige over stregen og en adgangsbillet til Semifinalerunden       

 

       

                  STEAM                                    VINDING                                NUSER                            TYNDE       

 

      LUCKY havde kun indhøstet en enkel pind før den sidste kamp og var uden chance for videre deltagelse. 
LUCKY sluttede dog af med æren i behold og vandt den sidste kamp, men løbet var kørt og LUCKY er færdig 

i årets Divisions Cup      . PIQUET lå før den sidste kamp og lurede lige under stregen, men havde dog en 
teoretisk chance for at komme over, hvis det hele flaskede sig, men det gjorde det ikke. For det første tabte 
FOX og for det andet havde en sejr ikke hjulpet noget, så PIQUET er færdig i Divisions Cup´en for denne gang 

     . 



 

                                          

                                             LUCKY                                                                                PIQUET       

 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Ipswich 5 99 - 74 12   

2. Messi 5 85 - 84 9   

3. Zlatan 5 89 - 87 7   

4. Brøndby 5 78 - 86 7   

5. Bamse 5 78 - 89 6   

6. Manutd 5 75 - 84 2   

 

3. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

Manutd - Messi 16 - 17 

Bamse - Brøndby 17 - 20 

Ipswich - Zlatan 16 - 18 

3. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Manutd - Bamse 14 - 15 

Messi - Ipswich 15 - 18 

Brøndby - Zlatan 16 - 14 

3. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Manutd - Brøndby 11 - 11 

Messi - Zlatan 16 - 19 

Bamse - Ipswich 9 - 17 

3. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Manutd - Ipswich 15 - 22 

Messi - Brøndby 18 - 14 

Bamse - Zlatan 20 - 19 

3. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Manutd - Zlatan 19 - 19 

Messi - Bamse 19 - 17 

Brøndby - Ipswich 17 - 26 



      IPSWICH fiktiv tipper, tordnede deruda´ og vandt de første 4 kampe og havde før den sidste kamp et 
forspring på 6 point, så i sandhed en sikker vinder af puljen. Dog lykkedes det for IPSWICH at tabe den sidste 
kamp, men IPSWICH havde hele Mellemrundens absolut højeste meget imponerende egenscore, så en 

meget sikker billet      . MESSI fiktiv tipper indtog puljens 2. plads og er dermed videre. MESSI blev nr. 2 i 3. 

Divisions Cup´en sidste år. ZLATAN fiktiv tipper bevarede placeringen over stregen og er også videre      . 
BRØNDBY fiktiv tipper storsejrede i den sidste kamp og hoppede lige netop over stregen og fik hermed billet 

til Semifinalerunden      . 

 

 

             IPSWICH                                MESSI                                    ZLATAN                                 BRØNDBY       

 

 

      BAMSE levende tipper, der var kommet i pulje med 5 fiktive tippere, lå lunt på 3. pladsen før den sidste 
kamp, men så fik BAMSE en ordentlig en på hatten og dumpede lige ned under stregen og så var det farvel 

og tak i Divisions Cup´en for denne gang      . MANUTD fiktiv tipper var ikke helt med og sluttede sikkert af i 

bunden og færdig for denne gang      . 

 

                       

                                       BAMSE                                                                                            MANUTD        

 

 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. FCK 5 84 - 83 10   

2. WBA 5 90 - 82 9   

3. Trumf 5 77 - 77 8   

4. Champ 5 78 - 79 6   

5. Pirlo 5 80 - 86 5   

6. Uhre 5 80 - 82 4   

 



3. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

Trumf - Champ 13 - 16 

FCK - WBA 18 - 17 

Uhre - Pirlo 16 - 16 

3. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

Trumf - FCK 14 - 14 

Champ - Uhre 14 - 15 

WBA - Pirlo 19 - 14 

3. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

Trumf - WBA 15 - 13 

Champ - Pirlo 15 - 11 

FCK - Uhre 16 - 15 

3. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

Trumf - Uhre 16 - 15 

Champ - WBA 16 - 21 

FCK - Pirlo 17 - 20 

3. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

Trumf - Pirlo 19 - 19 

Champ - FCK 17 - 19 

WBA - Uhre 20 - 19 

 

      FCK fiktiv tipper hoppede op på puljens 1. plads efter den sidste kamp og en sikker billet til 

Semifinalerunden var hjemme      . WBA fiktiv tipper var sikret billet før den sidste kamp og er videre      . 

TRUMF fiktiv tipper havde sikret sig billetten før den sidste kamp som han dog tabte      . CHAMP fiktiv tipper 
lå helt i bund før den sidste kamp, men hoppede med sejren her op over stregen og fik hermed fat i en billet 

til næste runde      . 

 

                FCK                                      WBA                                     TRUMF                                 CHAMP       

      PIRLO fiktiv tipper lå lige over stregen før den sidste kamp, men uafgjort her var ikke nok til at blive over 

stregen, så det er slut for denne gang      . UHRE levende tipper, der vandt 3. Divisions Cup´en sidste år, var 
kommet i pulje med 5 stærke fiktive tippere. UHRE lå lige under stregen før den sidste kamp og der skulle en 
sejr til for at komme om på den anden side, men UHRE kunne kun præstere uafgjort, så desværre betød det 

farvel til Divisions Cup´en for denne gang      . 

                                                          

                                           PIRLO                                                                  UHRE       

 

NY RAPPORT NÅR SEMIFINALERUNDEN ER SPILLET  

                                                                                                                                                                            Harry                                                                                       


