
     LIGA CUP * rapport fra 2020 efter mellemrunden * 

Så er mellemrunden blevet afviklet, hvor der var 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. 

 

Mellemrunden: 

 

Pulje 1: NORWICH (1), FRYDKÆR (1), KINKS (1), MARSCHA (1), BØLLE (2), PER (3). 
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      KINKS fra den bedste Liga-række, tog sig af puljesejren i denne pulje. KINKS figurerer på den fornemme 

LIGA CUP Top 3 – Evighedstabel ikke mindre end tre gange, med en 2. plads i 2007 og 3. pladser i årene 2006 
og 2016, så nu mangler kun den højeste triumf, nemlig LIGA CUP – Mesterskabet. Måske bliver det her i 2020. 

Alle seks deltagere i denne pulje, havde før den sidste kamp, chancen for at slutte over stregen i denne meget 

tætte pulje, men KINKS tog ingen chancer og vandt den sidste kamp og dermed puljen meget sikkert       

      BØLLE fra 2. Liga klarede sig godt i feltet med de mange prominente navne fra den bedste række. BØLLE 

skulle bruge en sejr i den sidste kamp, for at have chancen for at slutte over stregen og dette krav indfriede 
BØLLE og vupti et hop lige op på den rigtige side af stregen, dog efter fintælling, men med puljens bedste 

egenscore, var det ikke noget problem. Så en fortjent billet til semifinalerunden var hjemme        

Slutstillingen Pulje 1:      

1. Kinks (1)  5 29 - 29 10 

2. Bølle (2)  5 31 - 28 8 

3. *Per (3)  5 29 - 25 8 

4. Norwich (1)  5 29 - 31 6 

5. Frydkær (1)  5 27 - 28 6 

6. Marscha (1)  5 28 - 32 4 

         
 

                     

Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

 Kinks - Marscha 5 - 4 

Norwich - *Per 4 - 6 

Frydkær - Bølle 5 - 6 

Pulje 1 - Uge 39 Resultat 

Kinks - Norwich 6 - 5 

Marscha - Frydkær 6 - 5 

*Per - Bølle 4 - 4 

Pulje 1 - Uge 38 Resultat 

Kinks - *Per 5 - 8 

Marscha - Bølle 5 - 8 

Norwich - Frydkær 5 - 6 

Pulje 1 - Uge 37 Resultat 

Kinks - Frydkær 5 - 6 

Marscha - *Per 7 - 7 

Norwich - Bølle 8 - 7 

Pulje 1 - Uge 36 Resultat 

Kinks - Bølle 6 - 6 

Marscha - Norwich 6 - 7 

*Per - Frydkær 4 - 5 



      PER den fiktive tipper fra 3. Liga hoppede med stor-sejren i den sidste kamp helt op på puljens 3. plads, 

men det var ikke nok til en slutplacering på den rigtige side af stregen, da egenscoren ikke var god nok. 
NORWICH den ellers skrappe LUNDS-veteran havde før den sidste kamp, det ene ben i semifinalerunden og 

lå placeret lige over stregen, men et fælt kiks i egenscoren i den afsluttende kamp, betød at NORWICH 
mistede billetten på målstregen. NORWICH har ellers tidligere i 2016 præsteret en flot 2. plads i LIGA 

CUP´en, men ingen top-placering i 2020. FRYDKÆR den velkendte tips-veteran var placereret lige under 

stregen før den sidste kamp, men måtte overraskende indkassere et nederlag i den sidste kamp, så heller 
ingen succes for veteranen FRYDKÆR i årets LIGA CUP. Så 3. pladsen i 2015 er stadig bedste resultat i denne 

turnering. MARSCHA tips-specialisten måtte for en gangs skyld acceptere en placering helt i bund, men 
MARSCHA havde dog chancen lige til det sidste, men selv en sejr her ville ikke have hjulpet ham videre til 

semifinalerunden. MARSCHA kan dog se tilbage på et flot LIGA CUP – Mesterskab i 2014,- men ingen succes 

her i 2020       

 

          PER                          NORWICH                            FRYDKÆR                           MARSCHA      ------

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

Pulje 2: TOFFEE (1), CORK (1), BAMSE (1), IDSKOV (1), ZICO (2), SPURS (3). 
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Slutstillingen Pulje 2:       

1. Toffee (1)  5 33 - 30 10 

2. Zico (2)  5 32 - 29 9 

3. Bamse (1)  5 31 - 29 9 

4. Cork (1)  5 29 - 27 8 

5. Spurs (3)  5 25 - 31 4 

6. Idskov (1)  5 29 - 33 3 

Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

        Bamse - Cork 6 - 5 

Zico - Idskov 8 - 6 

Toffee - Spurs 5 - 6 

Pulje 2 - Uge 39 Resultat 

Bamse - Zico 4 - 6 

Cork - Toffee 6 - 6 

Idskov - Spurs 7 - 4 

Pulje 2 - Uge 38 Resultat 

Bamse - Idskov 8 - 5 

Cork - Spurs 5 - 5 

Zico - Toffee 6 - 8 

Pulje 2 - Uge 37 Resultat 

Bamse - Toffee 7 - 8 

Cork - Idskov 7 - 6 

Zico - Spurs 8 - 5 

Pulje 2 - Uge 36 Resultat 

Bamse - Spurs 6 - 5 

Cork - Zico 6 - 4 

Idskov - Toffee 5 - 6 



      TOFFEE var særdeles godt kørende i denne pulje og var allerede inden den sidste kamp sikret en billet 

til LIGA CUP´ens Semifinalerunde. Det var godt timet, for TOFFEE slappede af i den sidste kamp, hvor han 
mødte tipperen i bunden af puljen og tabte, men en velfortjent billet til TOFFEE for en fin samlet indsats. 

Signaturen TOFFEE figurerer endnu ikke på LIGA CUP`ens Top 3 –Evighedstabel, men er nu et godt skridt 

nærmere       

      ZICO foreningens velkendte veteran, fra den næstbedste Liga-række, lå før den sidste kamp og lurede 

nede på 4. pladsen og var ikke vurderet til at have de helt store chancer, - men her tog mange fejl, idet ZICO 
hev det tunge skyts frem her i kampen mod den veltippende formand og en fantom-score og sejr, gav ZICO 

et kæmpe spark helt op over stregen, men der måtte fintælling til og en sølle enkelt mere i egenscore gjorde 

udslaget, men succesen var hjemme og en velfortjent billet til Semifinalerunden var hjemme til ZICO, der 
endvidere har et LIGA CUP – Mesterskab fra 2010 i bagagen og nu har chancen for endnu et LIGA CUP – 

Mesterskab        

      BAMSE lå før sidste kamp lige under stregen og taktikken var en sejr i den sidste kamp mod puljens to´er 

og det burde medføre en billet til Semifinalerunden. BAMSE klarede kravet med en sejr, - men sandelig om 

ikke han blev overhalet indenom, da han var ved at fylde champagne i glasset. Hvordan kunne det ske ??? 
Ovennævnte super-veteran ZICO tog fusen på BAMSE, - det var en hård en at sluge, men facts var, at 

egenscoren manglede en sølle pind og dermed farvel og tak. Som trøst må BAMSE se tilbage og mindes 
succesåret 2007, hvor BAMSE hev LIGA CUP – Mesterskabet hjem. CORK lå før den sidste kamp over stregen 

med to point til nærmeste forfølger og mon ikke CORK forventede den var hjemme, - men det var den ikke. 

Nederlaget imod BAMSE i den sidste kamp betød, at CORK blev taget med i faldet og måtte give slip på 
billetten til Semifinalerunden. En lidt bitter skæbne for CORK, der lige som BAMSE må drikke champagnen 

som trøst i stedet for sejr. SPURS havde før den sidste kamp kun opnået en enkelt pind og var uden chance 
for videre deltagelse, men ikke desto mindre sluttede SPURS af med maner,- nemlig en sejr over 

puljevinderen, så respekt for det. IDSKOV vores skrappe formand og forsvarende LIGA CUP – Mester fra 

2019, var i en uvant position, som afslutter af et felt, - det er vist ikke set før! IDSKOV var allerede sat af før 
sidste kamp, så det var meget chokerende og overraskende at være vidne til, men ikke desto mindre er de 

kolde facts, at den forsvarende LIGA CUP – Mester IDSKOV er ude af turneringen for i år. IDSKOV har 

endvidere et LIGA CUP – Mesterskab i 2004 at se tilbage på. Men tak for i år       

 

          

         BAMSE                                CORK                                    SPURS                         IDSKOV       

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

 

Pulje 3: SENIOR (1), FOREST (1), SIR S (1), AGGER (1), MIKKEL (1), DERBY (3). 

  

Slutstillingen Pulje 3:       

1. Forest (1)  5 29 - 27 10 

2. Agger (1)  5 28 - 26 9 

3. Senior (1)  5 30 - 29 8 

4. Sir S (1)  5 29 - 30 7 

5. Derby (3)  5 27 - 28 5 

6. Mikkel (1)  5 29 - 32 2 

                                                                                                               FOREST       



Pulje 3 - Uge 40 Resultat 

Agger - Sir S 7 - 5 

Derby - Mikkel 6 - 6 

Forest - Senior 5 - 4 

Pulje 3 - Uge 39 Resultat 

Agger - Derby 5 - 4 

Sir S - Forest 5 - 5 

Mikkel - Senior 7 - 7 

Pulje 3 - Uge 38 Resultat 

Agger - Mikkel 6 - 5 

Sir S - Senior 7 - 8 

Derby - Forest 6 - 5 

Pulje 3 - Uge 37 Resultat 

Agger - Forest 7 - 8 

Sir S - Mikkel 7 - 6     

Derby - Senior 7 - 7 

Pulje 3 - Uge 36 Resultat 

Agger - Senior 3 - 4 

Sir S - Derby 5 - 4 

Mikkel - Forest 5 - 6 

                                                                                                                           AGGER       

      FOREST tog sig af puljesejren i denne tætte pulje. Før den sidste kamp, lå FOREST lidt usikkert lige over 

stregen, så der skulle en sejr til for at være helt sikker og her var heldet med FOREST der trods en svag score 
mødte en tipper der havde en endnu dårligere score. Billetten til Semifinalerunden var hjemme. FOREST kom 

på den fornemme LIGA CUP Top 3 – Evighedstabel i 2019 med en flot 3. plads. Måske kommer signaturen på 

listen igen i år, chancen er der i hvert fald       

      AGGER lå før den sidste kamp på 4. pladsen og intet tydede på, at AGGER ville hoppe over stregen, men 

puljens højeste score i den sidste kamp gjorde udslaget og AGGER der i denne sæson danner bundprop i 1. 
Liga har meget overraskende succes her. AGGER har dog vundet LIGA CUP – Mesterskabet i 2015, så måske 

bliver der atter noget at fejre i år. Held og lykke med forsøget       

      SENIOR havde puljens bedste egenscore og lå på 1. pladsen inden den sidste kamp og ville med uafgjort 

være gået videre, men desværre havde SENIOR en rigtig down-uge lige netop i den afgørende uge, så 

SENIOR må se i øjnene, at det ikke bliver i år, at de fornemme præstationer med LIGA CUP – Mesterskaber 

i 2005 og 2012 bliver fulgt til dørs. SENIOR har endvidere opnået en 2. plads i 2014. SIR S lå lige under 
stregen før den sidste kamp, hvor en sejr ville have givet ham en billet til Semifinalerunden. Men SIR S fik en 

på hatten og må se i øjnene, at det er slut i LIGA CUP´en for denne gang. SIR S har opnået en flot 3. plads 
i LIGA CUP`en i 2017. DERBY fra Ligaens 3. division, var kommet i hårdt selskab med lutter 1. divisionstippere. 

DERBY havde før sidste kamp en teoretisk mulighed for at komme over stregen, men det lykkedes ikke og 
DERBY må konstatere at LIGA CUP`en er slut for denne gang. MIKKEL var totalt hægtet af i denne pulje og 

det lykkedes kun at høste to point i alt. MIKKEL har ellers fine papirer og blev LIGA CUP – Mester i 2016, 

men i år kørte det ikke rigtig og det er forbi for denne gang       

       

          SENIOR                               SIR S                                DERBY                              MIKKEL       



Pulje 4: BENBO (1), SCHØN (2), GALWAY (2), NANDO (2), ALLAN (3), BØRGE (3). 

 

Slutstillingen Pulje 4:       

1. Schøn (2)  5 36 - 27 13 

2. *Børge (3)  5 31 - 28 7 

3. Benbo (1)  5 31 - 30 7 

4. Galway (2)  5 29 - 30 7 

5. *Allan (3)  5 30 - 35 4 

6. Nando (2)  5 27 - 34 2 

                                                                                                             SCHØN                          

Pulje 4 - Uge 40 Resultat 

    *Børge - Galway 5 - 5 

*Allan - Schøn 5 - 8 

Nando - Benbo 5 - 7 

Pulje 4 - Uge 39 Resultat 

*Børge - *Allan 7 - 4 

Galway - Nando 6 - 4 

Schøn - Benbo 7 - 5 

Pulje 4 - Uge 38 Resultat 

*Børge - Schøn 7 - 7 

Galway - Benbo 5 - 8 

*Allan - Nando 8 - 8 

Pulje 4 - Uge 37 Resultat 

*Børge - Nando 7 - 7 

Galway - Schøn 7 - 6 

*Allan - Benbo 8 - 6 

Pulje 4 - Uge 36 Resultat 

*Børge - Benbo 5 - 5 

Galway - *Allan 6 - 5 

Schøn - Nando 6 - 3 

                                                                                                                        BØRGE       

 

      SCHØN fra Liga´ens 2. division var aldeles suveræn i denne pulje og havde Mellemrundens højeste 
egenscore. Billetten til Semifinalerunden var sikret længe før sidste runde og alligevel sluttede SCHØN af med 
en imponerende stor-sejr i den sidste kamp. Fortsætter denne schöne tipning er SCHØN et godt bud på at få 

sin signatur på foreningens fornemme Top 3 – Evighedstabel her i 2020, så go´ vind med forsøget       

      BØRGE den fiktive signatur lå før sidste kamp, meget usikkert lige over stregen og ikke mindre end tre 

tippere havde en god chance for at vælte ham af pinden, men trods kun uafgjort i den sidste kamp, lykkedes 

det for BØRGE at holde skansen, dog efter absolut fintælling med de to efterfølgende tippere. BØRGE er 

hermed den eneste fiktive tipper der er gået videre til Semifinalerunden       

      BENBO var puljens eneste tipper fra den bedste række og selv om BENBO lå på 5. pladsen før den sidste 

kamp lykkedes det BENBO at presse godt på efter den sikre sejr i den sidste kamp, men desværre manglede 

der samlet set en enkelt pind for at billetten havde været hjemme. Så BENBO må overraskende, efter 

fintællingen, gå den tunge gang og se i øjnene, at det er slut for LIGA CUP´en for denne gang. GALWAY lå 
før den sidste kamp og lurede lige under stregen, med en rigtig god chance for at snuppe en billet til 

Semifinalerunden, men det uafgjorte resultat i den sidste kamp var ikke nok, det krævede en sejr og det 
kunne GALWAY desværre ikke præstere. Så tæt på, men alligevel ikke. GALWAY færdig for denne gang. 

ALLAN den fiktive tipper ville med en sejr i den sidste kamp, have haft chancen for en billet, men det blev til 

en ordentlig afklapsning i den sidste kamp og så var løbet kørt. NANDO var sat af allerede før den sidste 

kamp og den tabte han også, så ikke den store succes for NANDO her i LIGA CUP´en 2020       



 

          BENBO                            GALWAY                            ALLAN                            NANDO       

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

 

Pulje 5: ARSENAL (1), CHELSEA (2), HARRY (2), FAXE (3), FYFFE (3), MIKI (3). 

 

Slutstillingen Pulje 5:       

1. Fyffe (3)  5 36 - 33 12 

2. Chelsea (2)  5 35 - 30 8 

3. Harry (2)  5 31 - 31 7 

4. Miki (3)  5 32 - 34 6 

5. Arsenal (1)  5 30 - 33 6 

6. Faxe (3)  5 32 - 35 4 

 

                                                                                                                    FYFFE       

Pulje 5 - Uge 40 Resultat 

Chelsea - Faxe 6 - 6 

Fyffe - Miki 8 - 7 

Arsenal - Harry 4 - 6 

Pulje 5 - Uge 39 Resultat 

Chelsea - Fyffe 6 - 7 

Faxe - Arsenal 6 - 7 

Miki - Harry 7 - 4 

Pulje 5 - Uge 38 Resultat 

Chelsea - Miki 9 - 4 

Faxe - Harry 6 - 8 

Fyffe - Arsenal 6 - 8 

Pulje 5 - Uge 37 Resultat 

Chelsea - Arsenal 6 - 7 

Faxe - Miki 7 - 7 

Fyffe - Harry 6 - 7 

Pulje 5 - Uge 36 Resultat 

Chelsea - Harry 6 - 6 

Faxe - Fyffe 5 - 7 

Miki - Arsenal 7 - 4 

                                                                                                              CHELSEA       

 

 

 



      FYFFE fra 3. Liga blev suveræn vinder af denne pulje og med Mellemrundens bedste egenscore. Før sidste 
kamp, skulle meget gå galt såfremt at FYFFE ikke ville gå videre, men for at der ikke skulle være nogen tvivl, 
så sejrede FYFFE også her, selv om modstanderen havde en meget høj score, - FYFFE præsterede så bare en 
pragt-score og så var den 100% hjemme. FYFFE fortjent videre til Semifinalerunden, hvor det bliver 

spændende om FYFFE kan holde gejsten        

      CHELSEA fra 2. Liga tog sig af puljens sidste billet. CHELSEA levede ellers livet farligt lige på stregen før 
sidste runde og der skulle en sejr til for at være helt sikker, men det blev kun til uafgjort, men det betød ikke 
noget, for det viste sig, at selv om CHELSEA havde tabt, ville han være gået videre på grund af den meget fine 
egenscore. Så CHELSEA hermed den 2. færøske tipper der fortsætter til Semifinalerunden hvor også far ZICO 

har indhentet billet, - så fortsat go´ vind       

      HARRY kæmpede i den sidste kamp alt hvad han kunne, selv om det var en meget teoretisk chance der 
var for en billet. Det blev da også til en flot sejr, men det var ikke nok til at hoppe over stregen, så HARRY må 
konstatere ”lige ved og næsten” og tak for denne gang. MIKI fra Liga´ens 3. division var ellers godt kørende 

og ville med en sejr i den sidste kamp være gået videre. Skæbnen ville dog, at MIKI trods en meget fin 

egenscore i den sidste uge, lige netop mødte den tipper der havde en super-uge, så det blev desværre til et 
nederlag og en afsked med turneringen. ARSENAL der er kendt for at være en superstærk Liga-tipper i den 

bedste række, lå lige under stregen og ville med en sejr i den sidste kamp være gået videre, men det blev i 
stedet til en rigtig skidt uge for ARSENAL, så den bitre konstatering er farvel til LIGA CUP´en for denne gang. 

FAXE debutanten, der ellers har vist gode takter, var allerede blevet hægtet af før den sidste kamp, så ikke 

den store succes her i LIGA CUP`en her i debut-året       

 

    

          HARRY                                MIKI                               ARSENAL                            FAXE       

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

Følgende er videre efter Mellemrunden: 

LT 1. division: 4 sign.: KINKS, AGGER, TOFFEE, FOREST. 

LT 2. division: 4 sign.: ZICO, CHELSEA, BØLLE, SCHØN. 

LT 3. division: 2 sign.: FYFFE, BØRGE (fiktiv tipper) ”styret” af turneringslederen. 

 

Næste runde er Semifinalerunden, hvor der er 2 puljer med 5 tippere i hver pulje. Der spilles alle mod alle 
(én gang) i alt 4 kampe. De 2 puljevindere mødes i LIGA CUP – Finalen og de 2 to´ere mødes i kampen om 3. 
pladsen. 

Hele det normale tidsprogram er rykket på grund af den tvungne tipspause vi har haft, så de anførte spilleuger 

der er programmerede, passer ikke med de rigtige spilleuger       

 

                                                                                                                                                                             Harry 


