
LIGA CUP * rapport fra 2020 efter indledende runde * 

 

I Liga Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen. 

Efter lodtrækning opdeles signaturerne i 10 puljer à 6 signaturer og der kæmpes herefter fem kampe mand-
mod-mand og de tre bedste i hver pulje fortsætter til mellemrunden. 

Liga Cup´en er den nyeste tipskonkurrence i Lunds Tipsforening og så dagens lys i 2002, efter forslag fra en 
tipper. 

 

Indledende runde: 

Pulje 1: KINKS (1), BENBO (1), LIONS (2), TØFTING (2), MIKI (3), JAN (3).  

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Kinks (1)   5 34 - 28 11 

2. Miki (3)  5 33 - 31 8 

3. Benbo (1)   5 31 - 28 8 

4. *Jan (3)  5 29 - 33 5 

5. Lions (2)  5 29 - 32 4 

6. Tøfting (2)   5 29 - 33 4 

         

      KINKS der i denne sæson ikke har været særlig godt kørende i Ligaen, viste lige flaget her i Liga Cup´ens 
indledende runde og KINKS har bestemt ikke glemt tipningens kunst og KINKS vandt puljen suverænt. KINKS 
har tidligere opnået fine placeringer i Liga Cup´en i form af en 3. plads i årene 2006 og 2016 og en 2. plads i 
2007, så kun Liga Cup – Mesterskabet mangler. MIKI fra Liga´ens 3. division, skulle bare have uafgjort i den 
sidste kamp for at komme videre og det klarede MIKI lige netop og hev dermed puljens 2. plads hjem. Top-
tipperen BENBO fra Liga´ens bedste række, var i samme situation og BENBO hev også en uafgjort hjem i 

sidste kamp mod puljevinderen og blev hermed en sikker nr. 3 og en billet til næste runde        

                             

                  KINKS                                                     MIKI                                                  BENBO       

      Den fiktive tipper JAN havde en teoretisk chance lige til det sidste, men det lykkedes ikke og Liga Cup´en 
er forbi for JAN. LIONS lå længe i bunden med kun et enkelt point, men fik dog pyntet på resultatet med 
sejren i den sidste kamp og et hop op til puljens 5. plads, men det blev til et farvel til Liga cup´en. TØFTING lå 

lige under stregen før sidste runde og det lykkedes ikke at ændre det og slutresultatet blev en 6. plads         

                                                                    

                    JAN                                                       LIONS                                               TØFTING       



Pulje 2: BAMSE (1), NORWICH (1), HARRY (2), DEVILS (2), HANS (3), HÅRVARD (3). 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Bamse (1)   5 32 - 28 11 

2. Norwich (1)  5 34 - 31 9 

3. Harry (2)   5 32 - 30 8 

4. *Hans (3)  5 31 - 30 5 

5. Hårvard (3)  5 29 - 32 5 

6. Devils (2)   5 29 - 36 3 

 

      BAMSE var sikret videre deltagelse før den sidste kamp, som var top-opgøret i puljen mod NORWICH og 
den vandt BAMSE og rykkede dermed op på puljens 1. plads. Det skal lige bemærkes, at BAMSE har et 
fornemt Liga Cup – Mesterskab fra 2007 i bagagen. NORWICH der huserer et godt stykke nede i Liga´ens 
bedste række, viser i stedet sine tips-talenter her, hvor billetten til næste runde var sikret længe før den 
sidste kamp og slutresultatet blev en 2. plads. NORWICH har stadig chancen for at forbedre 2. pladsen i Liga 
Cup´en i 2016. HARRY fra Liga´ens 2. division fulgte de to 1. divisionstippere til dørs og sluttede på en sikker 
3. plads, der heldigvis allerede var sikret inden sidste kamp, hvor HARRY fik en på hatten af puljens 

bundtipper       

 

           

           BAMSE                                      NORWICH                                                        HARRY       

 

 

      Den fiktive tipper HANS sluttede under stregen langt fra billetten til næste runde. HÅRVARD kunne ikke 
rigtig gøre sig gældende i denne pulje og sluttede på 5. pladsen. DEVILS havde opnået fire nederlag i de første 
fire kampe og kun super-egenscoren i sidste kamp medførte en sejr mod HARRY, så det pyntede trods alt, 

men puljens sidsteplads kunne DEVILS ikke løbe fra       

                   

                        

                     HANS                                             HÅRVARD                                                     DEVILS       



Pulje 3: AGGER (1), FRYDKÆR (1), ZICO (2), FOX (2), GUNNAR (3), LUCKY (3). 

Slutstillingen, Pulje 3: 

1. Agger (1)   5 28 - 28 10 

2. Zico (2)  5 31 - 28 9 

3. Frydkær (1)   5 31 - 29 8 

4. *Gunnar (3)  5 30 - 28 8 

5. Fox (2)  5 29 - 31 4 

6. Lucky (3)   5 25 - 30 1 

 

      AGGER fra den absolutte bund i 1. Liga, viser i stedet flaget her i Liga Cup´en, som AGGER da også vandt 
i 2015. Men billetten var i fare lige til det sidste, men i puljens top-opgør i den sidste kamp mod FRYDKÆR, 
lykkedes det AGGER at hive en sejr hjem og endda sikre sig puljesejren, - uafgjort eller nederlag havde sendt 
ham ud.  ZICO stod før den sidste kamp og vaklede rigtig meget på stregen, men ZICO gjorde det nødvendige 
og sejrede og sluttede hermed på puljens 2. plads. ZICO vandt Liga Cup´en i 2010. FRYDKÆR lå fint på puljens 
1. plads inden den sidste kamp, men var ikke hel sikker og det var meget tæt på at gå galt, for FRYDKÆR 
præsterede en svag egenscore i den vigtige kamp og tabte. Men FRYDKÆR var heldig og blev lige netop på 
den rigtige side af stregen og gik videre efter fintælling. FRYDKÆR kan se tilbage på en 3. plads i Liga Cup´en 

i 2015       

 

                            

             AGGER                                                    ZICO                                                              FRYDKÆR       

 

      Den fiktive tipper GUNNAR sejrede i den sidste kamp og var en trussel lige til det sidste. Men GUNNAR 
tabte i fintællingen og må forlade turneringen. FOX havde på papiret en chance lige til det sidste, men det 
kiksede helt med den svage egenscore i den sidste kamp og FOX må stadig se tilbage på de tidligere 
præstationer i Liga Cup´en i form af en 2. plads i 2009 og en 3. plads i 2013. FOX takkede hermed af i Liga 
Cup´en for denne gang. Heldet var ikke med LUCKY i denne pulje, hvor LUCKY sluttede med samme pointtal 

som der er påtrykt på LUCKY´s gamle fodboldtrøje. LUCKY ude af Liga Cup´en for denne gang        

 

        

            GUNNAR                                FOX                                                              LUCKY       



Pulje 4: TOFFEE (1), FAR (1), MORAN (2), LPHJ (2), BØRGE (3), DERBY (3). 

Slutstillingen, Pulje 4: 

1. *Børge (3)   5 35 - 31 8 

2. Derby (3)  5 33 - 30 8 

3. Toffee (1)   5 29 - 33 7 

4. Far (1)  5 33 - 33 6 

5. Moran (2)  5 30 - 30 6 

6. LPHJ (2)   0 0 - 0 0 

 

      BØRGE den fiktive tipper fra den laveste Liga-række, vandt denne pulje, som var den absolut tætteste 
pulje, hvor fem tippere alle havde chancen for at slutte over stregen. Med turneringens højeste samlede 
egenscore var det BØRGE der blev puljevinder. DERBY også fra Ligaens 3. division, kæmpede hårdt i det 
afsluttende top-opgør mod BØRGE, men begge havde en super-egenscore og placeringerne forblev uændret 
og DERBY besatte 2. pladsen. TOFFEE lå på 5. pladsen før sidste kamp, men en super-egenscore i den sidste 

kamp betød en sejr og en forfremmelse til puljens 3. plads og den sidste billet til næste runde         

 

                       

                   BØRGE                                                DERBY                                                         TOFFEE       

 

 

      FAR lå over stregen før sidste kamp og ville med uafgjort være gået videre, men FAR mødte lige en tipper 
der præsterede en super-egenscore i lige netop den kamp, så FAR røg ned under stregen og ud af 
turneringen. MORAN lå før den sidste kamp lige under stregen og ville med en sejr i sidste runde være gået 
videre, men det blev ”kun” til uafgjort og dermed er MORAN ude af årets Liga Cup. LPHJ blev disket undervejs 

og sluttede derfor puljen af       

 

                             

                     FAR                                                           MORAN                                                    LPHJ       

                    



Pulje 5: FOREST (1), SPVK (1), CHELSEA (2), SOFUS (2), ALLAN (3), PETER (3) 

Slutstillingen, Pulje 5: 

1. Chelsea (2)   5 35 - 28 15 

2. *Allan (3)  5 33 - 30 10 

3. Forest (1)   5 32 - 34 5 

4. Sofus (2)  5 32 - 34 4 

5. SPVK (1)  5 29 - 31 4 

6. *Peter (3)   5 28 - 32 3 

 

      CHELSEA det færøske tipstalent viste rigtig talenterne frem i Liga Cup´ens indledende runde. Fem kampe 
og fem sejre og turneringens højeste samlede egenscore, - sådan skal det gøres! En aldeles suveræn puljesejr. 
Faktisk har CHELSEA i 2012 opnået en 2. plads i Liga Cup´en. Så fortsætter CHELSEA i samme tempo kan det 
blive til endnu mere i denne sæson. Den fiktive tipper ALLAN fra den laveste Liga – række, sluttede på en lige 
så sikker 2. plads, milevidt fra nærmeste konkurrent. FOREST der i sidste sæson blev nr. 3 i Liga Cup´en, stod 
for puljens overraskelse, idet han var totalt i bund inden den sidste kamp, men en ”lidt heldig” sejr i den 
sidste kamp betød et gevaldigt hop for FOREST helt op over stregen og op til puljens 3. billet til næste runde 

      

 

                         

                    CHELSEA                                                    ALLAN                                                 FOREST       

 

      SOFUS havde det ene ben i næste runde og var lige over stregen før den sidste kamp. Men i den sidste 
kamp mod puljens tipstalent, mødte SOFUS lige netop den eneste tipper der præsterede en super-egenscore 
i denne runde og så var slut for SOFUS i dette års Liga Cup. SPVK lå og lurede lige under stregen før sidste 
runde og der skulle en sejr til for at komme over, men det lykkedes ikke og det var hermed slut i årets Liga 
Cup. Den fiktive tipper PETER ville med en sejr i den sidste kamp, også være gået videre, men det lykkedes 

desværre ikke og Peter er ude af turneringen       

                                          

                      SOFUS                                                          SPVK                                                         PETER       

 



Pulje 6: MARSCHA (1), NIELSEN (1), NANDO (2), STEAM (2), FYFFE (3), STEEN (3) 

Slutstillingen, Pulje 6: 

1. Marscha (1)   5 34 - 29 11 

2. Fyffe (3)  5 27 - 24 9 

3. Nando (2)   5 32 - 29 8 

4. Steam (2)  5 27 - 29 6 

5. *Steen (3)  5 28 - 32 4 

6. Nielsen (1)   5 23 - 28 4 

 

      MARSCHA fra topfeltet af Liga´ens bedste række, blev en sikker vinder af denne pulje, selv om billetten 
først blev sikret endegyldigt i den sidste kamp. Men mødet mod divisionskollegaen NIELSEN i den sidste kamp 
medførte en stor-sejr. MARSCHA har også et fornemt Liga Cup – Mesterskab fra 2014 i bagagen. FYFFE fra 3. 
Liga havde lidt overraskende sikret sig billetten allerede inden den sidste kamp og det var vist meget heldigt, 
for her tabte FYFFE, men det blev trods alt til en flot 2. plads i puljen. NANDO lå under stregen før den sidste 
kamp, men med en flot sejr her, fik NANDO kæmpet sig op over stregen og tog sig hermed af puljens sidste 

adgangsbillet til næste runde       

 

             

                   MARSCHA                                                FYFFE                                                      NANDO       

 

      STEAM der er kendt for sine friske tipstegn, var faktisk over stregen før den sidste kamp og kunne selv 
afgøre, om han skulle fortsætte i turneringen. Men det krævede en sejr og det var STEAM ikke i stand til at 
præstere, så Liga Cup´en 2020 er desværre forbi for STEAM. Den fiktive 3. Liga – tipper STEEN var kommet 
for langsomt ud af starthullerne, så den enlige sejr i den sidste kamp hjalp ikke meget og turneringen var 
forbi for STEEN. NIELSEN fra Liga´ens bedste række skulle bruge en sejr i den sidste kamp, for at have en 
chance, men det lykkedes ikke trods en satsning i den sidste kamp, - tværtimod fik NIELSEN en på hatten og 

Liga Cup – spillet var forbi for NIELSEN, der hermed sluttede puljen af       

 

                           

                   STEAM                                                          STEEN                                               NIELSEN       



Pulje 7: CORK (1), ARSENAL (1), VINDING (2), FUTTE (2), PER (3), BRULA (3) 

Slutstillingen, Pulje 7: 

1. Cork (1)   5 34 - 31 11 

2. *Per (3)  5 29 - 28 8 

3. Arsenal (1)   5 35 - 32 7 

4. Vinding (2)  5 34 - 34 5 

5. Futte (2)  5 29 - 30 5 

6. brula (3)   5 27 - 33 3 

 

      CORK havde længe inden slutfløjtet sikret sig en billet til næste runde og tog sig meget sikkert af puljens 
1. plads med stor afstand til nærmeste forfølger. Så årets Liga Cup er indtil videre en succes-historie for CORK. 
Den fiktive 3. Liga – tipper PER lå under stregen før den sidste kamp, men sejren her skubbede ham op over 
stregen op til puljens 2. plads og hermed videre deltagelse i turneringen. ARSENAL var i fare lige til det sidste, 
men resultaterne flaskede sig for ARSENAL og det uafgjorte resultat i den sidste kamp var nok og puljens 3. 

billet gik hermed til ARSENAL         

 

                         

                       CORK                                                      PER                                                       ARSENAL       

 

      VINDING var før sidste den kamp lige over stregen og kunne selv afgøre sin skæbne i årets Liga Cup, men 
det ville kræve en sejr i den sidste kamp for at være helt sikker og det var VINDING desværre ikke i stand til, 
så Liga Cup 2020 var hermed forbi for VINDING. VINDING har ellers tidligere præsteret en flot 2. plads i Liga 
Cup´en 2017. Der var ikke meget fut i FUTTE i årets Liga Cup og først i den allersidste kamp, lykkedes det at 
hive en sejr hjem i varmen, men det desværre for sent og FUTTE hermed ude af Liga Cup´en. BRULA havde 
en teoretisk chance for at komme over stregen i den sidste kamp, men en svag afsluttende egenscore 

forpurrede denne teoretiske chance og det blev en afsked med turneringen for BRULA        

 

              

                     VINDING                                                   FUTTE                                                    BRULA       

           



Pulje 8: SIR S (1), IDSKOV (1), BØLLE (2), PIQUET (2), KAILUA (3), JENS (3) 

Slutstillingen, Pulje 8: 

1. Sir S (1)   5 33 - 28 12 

2. Idskov (1)  5 35 - 31 10 

3. Bølle (2)   5 32 - 30 10 

4. Piquet (2)  5 29 - 31 6 

5. Kaliua (3)  5 30 - 34 3 

6. *Jens (3)   5 29 - 34 2 

 

      SIR S fra toppen af den bedste Liga-række havde med fire sejre i træk, allerede suverænt sikret sig puljens 
1. plads inden den sidste kamp. Her fik SIR S derimod en ordentlig en på hatten af formanden, men billetten 
til næste runde var trods alt hjemme. SIR S opnåede en 3. plads i Liga Cup´en i 2017, så han satser helt sikkert 
på en forbedring af dette resultat. Den forsvarende Liga Cup – Mester 2019 IDSKOV, der også vandt Liga 
Cup´en i 2004, var i vanlig stil rigtig godt tippende og der var ingen slinger i valsen. En meget sikker billet til 
næste runde til IDSKOV og en flot 2. plads i puljen. BØLLE lå før den sidste kamp, lidt usikkert lige over 
stregen, men kunne faktisk haves nøjes med et uafgjort resultat, men BØLLE tog ingen chancer og hev en sejr 

hjem i varmen og dermed en adgangsbillet til Liga Cup´ens næste runde        

 

                     

                       SIR S                                                      IDSKOV                                               BØLLE       

 

      PIQUET havde før sidste kamp en stor chance, for at gå videre i årets Liga Cup, i den direkte match mod 
BØLLE. PIQUET skulle vinde kampen ellers var det farvel og tak for denne gang. Det blev desværre til et 
ærgerligt nederlag for PIQUET og hermed var Liga Cup´en 2020 forbi for PIQUET. I de fire første kampe blev 
det til fire nederlag til KAILUA fra den absolutte bund af 3. Liga, men en super-egenscore i den sidste kamp 
og en stor-sejr pyntede lidt på det samlede resultat og KAILUA avancerede til puljens 5. plads, men det var 
forbi for denne gang. Den fiktive tipper JENS fra den laveste række, var meget sløjt kørende og opnåede kun 

to uafgjorte kampe i de fem kampe i indledende runde og hermed er Liga Cup´en forbi for JENS       

                

                            

             PIQUET                                                     KAILUA                                                                 JENS       



Pulje 9: MIKKEL (1), NUSER (1), GALWAY (2), SELECT (2), SPURS (3), OLE (3)  

Slutstillingen, Pulje 9: 

1. Galway (2)   5 34 - 29 9 

2. Mikkel (1)  5 35 - 34 8 

3. Spurs (3)   5 33 - 32 8 

4. *Ole (3)  5 34 - 34 6 

5. Nuser (1)  5 32 - 35 5 

6. Select (2)   5 32 - 36 2 

 

      GALWAY lå på puljens 1. plads før den sidste kamp, men billetten til næste runde var ingenlunde sikret, 
idet ikke mindre end fire andre tippere i den tætte pulje havde chancen for at blande sig i billetuddelingen til 
næste runde. GALWAY holdt dog stand i toppen, via uafgjort mod storebror SELECT og dermed var 
puljesejren hjemme. MIKKEL der var Liga Cup – Mester i 2016, har en speciel evne til at slå til på de rigtige 
tidspunkter og en super-egenscore i sidste kamp, kastede en sejr af sig og en billet til næste runde var 
hjemme i varmen. SPURS fra bunden af 3. Liga, lå lige under stregen før den sidste kamp, men det lykkedes 
for SPURS at sejre her, så en overraskende fin præstation for SPURS, der hermed er videre til Liga Cup´ens 

næste runde        

                                     

                    GALWAY                                                     MIKKEL                                                         SPURS       

 

      OLE den fiktive tipper fra Liga´ens 3. division, opnåede en fin 2. plads i Liga Cup´en 2019, men i år gik den 
ikke, selv om OLE var på puljens 2. plads før den sidste kamp. Nederlaget her betød, at OLE rykkede ned 
under stregen og dermed ud af turneringen. NUSER var på 5. pladsen før den sidste kamp og ville med en 
sejr her være gået videre, men i den direkte kamp om billetten mødte NUSER sin overmand MIKKEL, der 
præsterede en super-egenscore og så var det slut for NUSER i Liga Cup´en 2020. SELECT klarede uafgjort to 
gange, den ene gang mod puljevinderen lillebror GALWAY, men så var det også ordene. SELECT sluttede klart 

puljen af og er hermed ude af årets Liga Cup       

 

                                       

                    OLE                                                    NUSER                                                        SELECT       



Pulje 10: SENIOR (1), HALVOR (1), SCHØN (2), VIPTIP (2), FAXE (3), LARS (3) 

Slutstillingen, Pulje 10: 

1. Faxe (3)   5 35 - 30 12 

2. Schøn (2)  5 34 - 33 8 

3. Senior (1)   5 32 - 32 7 

4. *Lars (3)  5 30 - 29 5 

5. Halvor (1)  5 29 - 31 5 

6. Viptip (2)   5 31 - 36 4 

 

      FAXE den debuterende tipper, havde allerede før den sidste kamp, sikret sig puljens 1. plads. Med fire 
sejre i de fem kampe, var der ingen i puljen der kunne true FAXE, der blev en suveræn puljevinder. FAXE 
hermed fortjent videre til Liga Cup´ens næste runde. Før den sidste kamp lå de efterfølgende fem tippere 
næsten side om side, så der var hård kamp om billetterne. SCHØN den dominerende tipper i 2. Liga, fortsatte 
i den overbevisende stil og sikrede sig i kraft af sejren i den sidste kamp, puljens 2. plads og en billet til næste 
runde. SENIOR´s signatur figurer tre gange på den fornemme Top 3 – Evighedstabel og det er i form af Liga 
Cup – Mesterskab i 2005 og 2012 og en 2. plads i 2014. Selv om SENIOR var helt nede på puljens 5. plads før 
den sidste kamp, lykkedes det lige nøjagtig for SENIOR, at komme op på den rigtige side af stregen og sikre 

sig en billet til Liga Cup´ens næste runde       

 

           

                   FAXE                                                      SCHØN                                                        SENIOR       

 

      LARS den fiktive tipper fra Liga´ens 3. division kunne ikke klare presset og dumpede ned under stregen 
efter den sidste kamp og så var Liga Cup´en 2020 forbi for LARS. HALVOR kæmpede hårdt for at komme om 
på den rigtige side af stregen, men det lykkedes desværre ikke, så HALVOR må konstatere, at Liga Cup´en er 
forbi for denne sæson. VIPTIP fra bunden af 2. Liga, var ikke specielt godt tippende, men havde dog en 

teoretisk chance lige til det sidste, men det glippede og VIPTIP må tage afsked med Liga Cup´en 2020       

 

                          

                 LARS                                                HALVOR                                                        VIPTIP                                      



Følgende er videre efter indledende runde: 

LT 1. division: 15 sign.: KINKS, BENBO, BAMSE, NORWICH, AGGER, FRYDKÆR, TOFFEE, FOREST, MARSCHA, 
CORK, ARSENAL, SIR S, IDSKOV, MIKKEL, SENIOR. 

LT 2. division: 7 sign.: HARRY, ZICO, CHELSEA, NANDO, BØLLE, GALWAY, SCHØN. 

LT 3. division: 8 sign.: MIKKI, BØRGE, DERBY, ALLAN, FYFFE, PER, SPURS, FAXE. De fremhævede signaturer er 
alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen. 

 

Næste runde er mellemrunden, hvor der er 5 puljer med 6 tippere i hver pulje. Der spilles alle mod alle (én 
gang) i alt 5 kampe. De 2 bedste fra hver pulje går videre. 

 

Hele det normale tidsprogram er rykket på grund af den tvungne tipspause vi har haft, men pludselig starter 

mellemrunden, så husk at være godt forberedt       

 

 

 

                                                                                                                                                                             Harry 


