
DIVISIONS CUP * rapport 2020 efter Semifinalerunden *             

 

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 fik en billet til Semifinalerunden. 

I Semifinalerunden var der igen opdeling i 2 puljer à 4 signaturer i hver division. De 2 bedste i hver pulje går 
derefter videre til Finalerunden. 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Futte 3 44 - 42 5   

2. Toffee 3 44 - 43 5   

3. Senior 3 41 - 43 3   

4. Kinks 3 43 - 44 2   

 

1. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Senior - Futte 13 - 15 

Kinks - Toffee 15 - 15 

1. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Senior - Kinks 17 - 16 

Futte - Toffee 17 - 17 

1. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Senior - Toffee 11 - 12 

Futte - Kinks 12 - 12 

                                                                                                                                                 FUTTE / TOFFEE       

                                                                                                                                         er videre til Finalerunden       

 

 

 

      FUTTE lå under stregen før den sidste kamp og skulle bruge en sejr i den sidste kamp, for at komme over 
og det kunne FUTTE selv afgøre, idet den 3. og afgørende kamp, var mod SENIOR der lå lige over stregen. Det 
lykkedes for FUTTE, med en storsejr, at vippe SENIOR ned under stregen og dermed selv snuppe puljens 1. 
plads og dermed billet til Divisions Cup Finalerunden. Så en kæmpe succes for FUTTE, der nu har chancen for 

at få sit signaturnavn på Divisions Cup´ens fine Top 3 – Evighedstabel       

      TOFFEE fra samme familie, havde det ene ben i DIVISIONS CUP Finalerunden inden den sidste kamp blev 
spillet, men for at der ikke skulle være nogen som helst tvivl, vandt TOFFEE den sidste kamp og kvalificerede 
sig hermed til Divisions Cup Finalerunden. TOFFEE har ikke tidligere figureret på den fornemme Divisions Cup 

Top 3 – Evighedstabel, men nu er TOFFEE meget tæt på       

 



 

 

 

 

 

 

 

                                            SENIOR                                                                                 KINKS 

                                fik en kold dukkert                                                    ude af Divisions Cup ´en       

 

      SENIOR har Divisions Cup Mesterskab 2009, 2017 og 2018, samt 2. plads i 2013 og 3. plads i 2016 og 2019 
i bagagen og må dermed være en tipper, der virkelig har papirerne i orden. Alt så da også ud til at gå som 
vanligt, idet SENIOR var over stregen før den sidste kamp, men for at være helt sikker skulle der en sejr til i 
den sidste kamp, men her mødte SENIOR sin overmand, den meget formstærke FUTTE og så fik SENIOR en 

meget kold dukkert og var meget overraskende færdig for denne gang for i årets Divisions Cup       

      KINKS havde før den sidste kamp en meget teoretisk mulighed for at komme over stregen trods den 
svage score med kun 1 point i de to første kampe. Men det blev til teorien, for KINKS klarede ”kun” uafgjort 

og det var ikke nok og hermed måtte KINKS takke farvel til Divisions Cup 2020       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Galway 3 47 - 42 6   

2. Lions 3 44 - 42 6   

3. Malthe 3 40 - 43 3   

4. Forest 3 40 - 44 3   

                                                                                                                                                         GALWAY       

                                                                                                                                            er videre til Finalerunden                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

Galway - Lions 14 - 15 

Malthe - Forest 13 - 12 

1. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

Galway - Malthe 19 - 17 

Lions - Forest 17 - 18 

1. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

Galway - Forest 14 - 10 

Lions - Malthe 12 - 10 

  

                                        

      

                                                                                                                                                             LIONS       

                                                                                                                                            er videre til Finalerunden       



      GALWAY var før den sidste kamp, næsten sikker på en Finalerundebillet, men skulle have mindst uafgjort 
for at være helt sikker. Men selv om GALWAY tabte den sidste kamp, var egenscoren så god, at han bevarede 
1. pladsen. Så GALWAY er nu videre til Divisions Cup Finalerunden og har nu chancen for at få sit navn på 

den fornemme Divisions Cup Top 3 – Evighedstabel        

      LIONS var før den sidste kamp stærkt truet lige over stregen og der skulle en sejr til, for at bevare chancen 
for en billet til Finalerunden. LIONS tog ingen chancer og kørte for en sikkerheds skyld en sejr hjem og dermed 
var der ingen tvivl om kvalifikationen. En velfortjent billet til Divisions Cup finalerunden 2020, hvor LIONS 

kommer i selskab med to andre familiemedlemmer, så en fantastisk præstation                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       MALTHE                                                                             FOREST       

                         ude af Divisions Cup ´en                                              ude af Divisions Cup ´en       

 

      MALTHE lå før den sidste kamp helt i bund uden point, men i teorien var der langt ude stadig en chance. 
Så MALTHE kæmpede for sin chance og det lykkedes da også at vinde den sidste kamp, men det var forgæves, 
da resultaterne ikke flaskede sig, - men i øvrigt var egenscoren heller ikke særlig god, så MALTHE må vinke 

farvel til årets Divisions Cup       

      FOREST den forsvarende Divisions Cup Mester 2019, snublede her i Semifinalerunden. Før den sidste 
kamp lå FOREST og lurede lige under stregen, med en rimelig chance for at komme over, men det ville kræve 
en sejr i den sidste kamp, for at få den chance. Den forsvarende Mester FOREST skuffede dog her og tabte 
med en meget svag egenscore. Så chancen for at gentage sidste sæsons succes, røg sig en tur og FOREST er 

ude af Divisions Cup´en        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Schøn 3 48 - 45 7   

2. Agger 3 48 - 47 5   

3. Vinding 3 43 - 40 3   

4. Tynde 3 40 - 47 1   

 

 

 

                                                                                                                                                      SCHØN       

                                                                                                                                      er videre til Finalerunden       

                                                                                                                                        og kan fejre Puljesejren       



2. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Schøn - Vinding 13 - 12 

Agger - Tynde 14 - 14 

2. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Schøn - Agger 21 - 21 

Vinding - Tynde 19 - 14 

2. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Schøn - Tynde 14 - 12 

Vinding - Agger 12 - 13 

                                                                                                                                                        AGGER                                                  

                                                                                                                                        er videre til Finalerunden       

 

 

      SCHØN førte puljen an inden den sidste kamp, men var hårdt presset og skulle mindst have uafgjort ellers 
ville han dumpe under stregen. SCHØN tog sig ikke af det hårde pres og kørte en beskeden sejr hjem og 
bevarede dermed placeringen og blev puljevinder. En fortjent billet til deltagelse i Divisions Cup Finalerunden 

til SCHØN       

      AGGER lå og vippede lige over stregen før den sidste kamp og skulle bruge en sejr, for at være helt sikker 
på en adgangsbillet til Divisions Cup Finalerunden. AGGER havde problemer med det hårde pres og måtte 
konstatere at det ”kun” blev til et tyndt uafgjort mod modstanderen TYNDE. Men puljens andet resultat 
betød, at AGGER alligevel blev på den rigtige side af stregen og dermed fik fat i en billet til Divisions Cup 

Finalerunden       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            VINDING                                                                              TYNDE       

                             ude af Divisions Cup ´en                                                  ude af Divisions Cup ´en        

 

      VINDING havde chancen lige til det sidste og lå og lurede lige under stregen. En sejr i den sidste kamp 
havde givet en billet til Divisions Cup Finalerunden, men dette krav kunne VINDING ikke leve op til. Så det 

beskedne nederlag i den 3. kamp, betød at VINDING er færdig i årets Divisions Cup       

      TYNDE havde ingen point efter de første to kampe og var uden chance for billet til Finalerunden, men 
det lykkedes dog for TYNDE at hente en enkelt pind i den sidste kamp hvor det blev uafgjort. Men alt i alt en 

noget tynd præstation af TYNDE, der hermed er ude af årets Divisions Cup       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



2. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Steam 3 52 - 38 9   

2. Fox 3 43 - 44 6   

3. Bølle 3 42 - 48 1   

4. Nuser 3 40 - 47 1   

 

 

                                                                                                                                                        STEAM       

                                                                                                                                       er videre til Finalerunden       

2. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

Steam - Bølle 15 - 11 

Nuser - Fox 11 - 12 

2. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

Steam - Nuser 22 - 16 

Bølle - Fox 18 - 20 

2. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

Steam - Fox 15 - 11 

Bølle - Nuser 13 - 13 

                                                                                                                                                             FOX       

                                                                                                                                         er videre til Finalerunden       

      STEAM den herlige utraditionelle tipper, havde sikret sig billet og puljesejr før den sidste kamp og STEAM 
gjorde som eneste tipper i Semifinalerunden, rent bord og sikrede sig tre sejre på stribe og med en aldeles 

suveræn egenscore. STEAM får Semifinalerundens absolut sikreste adgangsbillet       

      FOX lå lige over stregen før den sidste kamp og var meget truet, så der skulle en sejr til i den sidste kamp, 
for at være helt sikker på billetten til Finalerunden. I den afsluttende kamp var FOX måske lidt heldig og trods 

en svag egenscore i denne kamp, lykkedes det at vinde og sejren gav FOX en billet til Finalerunden       

 

 

 

 

 

 

                                      BØLLE                                                                                     NUSER       

                     ude af Divisions Cup ´en                                                    ude af Divisions Cup ´en       

 

      BØLLE havde en chance lige til det sidste, men det krævede en sejr. I den sidste kamp fik BØLLE bøllebank 
af puljevinderen og resultatet blev den højeste sammenlagte modscore i hele Semifinalerunden og et stort 

spark ud af årets Divisions Cup        

      NUSER fra samme familie, led samme ubehagelige skæbne. NUSER kunne med en sejr i sidste kamp have 
sikret sig en Finalerunde-billet, men nerverne spillede igen NUSER et puds og en umådelig svag egenscore 

blev præsteret, da det endelig gjaldt, så farvel og tak til NUSER for denne gang        



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Champ 3 43 - 42 4   

1. Ipswich 3 42 - 41 4   

3. Zlatan 3 42 - 43 4   

3. WBA 3 41 - 42 4   

                                                                                                                                                    CHAMP       

                                                                                                                                    er videre til Finalerunden       

3. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Ipswich - WBA 13 - 14 

Zlatan - Champ 15 - 14 

3. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Ipswich - Zlatan 19 - 17 

WBA - Champ 17 - 19 

3. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Ipswich - Champ 10 - 10 

WBA - Zlatan 10 - 10 

                                                                                                                          IPSWICH         

                                                                                                                                    er videre til Finalerunden       

 

 

 

 

 

                                      ZLATAN                                                                 WBA      

                       ude af Divisions Cup ´en                                  ude af Divisions Cup ´en       

 

Her i 3. Liga Pulje 1 er det kun fiktive tippere der er tilbage og som det kan ses, er det nok den mest 
jævnbyrdige slutstilling der nogensinde er set i Divisions Cup´en. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                                                                                 TRUMF       

                                                                                                                                 er videre til Finalerunden       

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Trumf 3 46 - 38 6   

2. FCK 3 41 - 40 5   

3. Brøndby 3 41 - 43 4   

4. Messi 3 40 - 47 1   



                                               

3. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

FCK - Messi 0 - 0 

Trumf - Brøndby 0 - 0 

3. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

FCK - Trumf 17 - 16 

Messi - Brøndby 17 - 19 

3. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

FCK - Brøndby 11 - 11 

Messi - Trumf 10 - 15 

                                                                                                                                                   FCK       

                                                                                                                                 er videre til Finalerunden       

 

 

 

 

 

 

                                      BRØNDBY                                                             MESSI      

                          ude af Divisions Cup ´en                                ude af Divisions Cup ´en       

 

Her i 3. Liga Pulje 2 er det også kun fiktive tippere der er tilbage, så ikke mere omtale herom. 

 

 

 

Rapport fra de spændende DIVISIONS CUP Finalerunder følger       

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                             

Harry                                                                                           


