
LIGA POKALEN * rapport fra 2020 * efter 1. runde. 

 

I Liga Pokalen deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen.  

Der kæmpes mand-mod-mand, KUN ÉN KAMP og vinderen går videre, så det er i høj grad dagsformen der 
er gældende. Ved uafgjort kæmpes dog videre indtil en vinder er fundet, dog højst fire kampe. Er der stadig 
ikke fundet en afgørelse, må der fintælling til efter nærmere beskrevne regler. 

1. runde: 

Der var 2 interne opgør mellem tippere fra den bedste række: 

FRYDKÆR (1) – FOREST (1): (8 – 6): Veteranen FRYDKÆR mødte her sidste års Liga-Mester FOREST og da 
begge huserer i den bedste Liga-række, var det et åbent opgør. Men FRYDKÆR der har vundet Liga Pokalen 
i 1998 og 2003, jagter sit 3. Liga Pokal Mesterskab og han viste ingen nåde og sejrede meget sikkert i knald 
eller fald opgøret. Liga Mesteren 2019 FOREST hermed ude efter Liga Pokalens 1. runde. 

SPVK (1) – SENIOR (1): (7 – 7, 8 – 8, 3 – 5): I dette opgør var der hård kamp og ingen ville give sig, men efter 
to uafgjorte kampe tog SENIOR stikket hjem og sejrede sikkert i den 3. kamp og fik hermed billet til Liga 
Pokalen´s 2. runde. SPVK måtte hermed forlade turneringen for denne gang. 

 

                                                           

                             FOREST                                                                                                             SPVK 

               Færdig efter 1. runde                                                                                Tabte efter hård kamp       

 

Der var 1 internt opgør mellem tippere fra Ligaens 2. division: 

SCHØN (2) – GALWAY (2): (5 – 6): I opgøret mellem de to tippere fra samme Liga-række, var SCHØN i kraft 
af en placering i topfeltet af Ligaen, udnævnt til at være favorit. Men sådan skulle det ikke gå og GALWAY 
tog med en beskeden sejr stikket hjem.  

  SCHØN var favorit men tabte 2. divisionsopgøret       

               SCHØN 



Der var 5 interne opgør mellem tippere fra Ligaens 3. division: 

JAN (3) – HÅRVARD (3): (8 – 6): Et opgør mellem to tippere der er placeret lige over midten i 3. division, så 
der var ingen favorit i dette opgør. Men den fiktive tipper JAN havde den bedste dagform og det sammen-
tømrede hold HÅRVARD faldt helt fra hinanden og fik et forsmædeligt nederlag og er hermed færdige i Liga 
Pokalen for denne gang. 

BRULA (3) – BØRGE (3): (7 – 8): BRULA opnåede en fin score, men det hjalp desværre ikke ret meget, idet 
modstanderen den fiktive tipper BØRGE præsterede en super-score. BRULA forlader dog Liga Pokalen med 
æren i behold. 

PETER (3) – JENS (3): (5 – 7): Et slags lokalopgør mellem to fiktive tippere fra 3. division. JENS udviste den 
bedste dagsform og gik videre efter en sikker sejr. Den fiktive tipper PETER er hermed ude af Liga Pokalen. 

HANS (3) – MIKI (3): (5 – 6): Den fiktive tipper HANS var klar favorit i dette opgør, idet HANS er med helt 
fremme i Ligaens 3. division, hvorimod MIKI er tæt på at skrabe bundlinjen. Men sandelig om ikke MIKI ved 
hvornår det gælder om at være på mærkerne og lige netop på rette tidspunkt lyste MIKI op og fik hevet en 
beskeden sejr hjem i varmen og dermed en billet til Liga Pokalens 2. runde. Hermed afsked til den fiktive 
tipper HANS. 

ALLAN (3) – KAILUA (3): (7 – 6): Der var en helt klar favorit i dette opgør, nemlig KAILUA, der figurerer på 
Top 3 – Evighedstabellen med en flot 2. plads i Liga Pokalen i 2018. Selv om KAILUA tippede hæderligt i 
opgørets uge, mødte han uheldigvis lige netop den fiktive tipper ALLAN i en uge hvor ALLAN toppede og 
hermed måtte KAILUA konstatere en afsked med årets Liga Pokal Turnering. Den fiktive tipper ALLAN 
videre til 2. runde. 

             

                          HÅRVARD                                                                                       KAILUA 

Ude af Liga Pokalen efter stort nederlag                         Favoritten KAILUA slået ud af fiktiv tipper       

 

Der var 10 opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

NORWICH (1) – TØFTING (2): (7 – 8): Den succesfulde top DT-tipper NORWICH fra den bedste række, som 
opnåede en fin 2. plads i Liga Pokalen 2014, var vel nok favorit i dette opgør, men TØFTING er særdeles 
godt kørende i denne sæson og har i en lang periode toppet Ligaens 2. division. NORWICH er fuld 
koncentreret om DT og har ikke vist noget i Ligaen i denne sæson. Så trods en pæn score i den pågældende 
uge var det TØFTING der tøffede af med en imponerende sejr og dermed indløste billet til Liga Pokalens 2. 
runde. NORWICH ude af Liga Pokalen for denne gang. 

MIKKEL (1) – DEVILS (2): (7 – 5): MIKKEL har en fin 3. plads i Liga Pokalen 2010 i bagagen og er top-tipper i 
Ligaens bedste række, så ingen tvivl om at MIKKEL var klar favorit. Denne favoritværdighed levede MIKKEL 
bestemt op til, idet DEVILS fik en ordentlig en på hatten og hermed er DEVILS færdig i denne turnering. 
MIKKEL er videre i jagten på endnu en placering på Top 3 – Evighedstabellen.   



                                                

                         NORWICH                                                                                                    DEVILS 

Favoritten NORWICH ude efter 1. runde                                                 Fik en på hatten og røg ud       

 

BØLLE (2) – IDSKOV (1): (6 – 7): Her var formanden IDSKOV fra den bedste række superfavorit mod BØLLE 
der huserer i bunden af Ligaens 2. division. IDSKOV har endnu ingen Top 3 – placeringer i Liga Pokal 
turneringen, så måske bliver det i denne sæson at det lykkes. Sejren til IDSKOV var dog så beskeden som 
muligt, så BØLLE forlader Liga Pokal Turneringen med en lille smule ære i behold. IDSKOV som ventet 
videre til 2. runde. 

NUSER (1) – PIQUET (2): (6 – 8): Her var der møde mellem to veteraner i turneringen og i relation til 
divisions-status burde NUSER være favorit og faktisk tog NUSER sig i 2006 af Liga Pokal Mesterskabet, så 
evnerne burde være der, men sådan skulle det ikke gå! PIQUET er utrolig stærkt tippende i denne sæson og 
med helt i front I Ligaens 2. division og det gik eftertrykkeligt ud over NUSER der fik klaps efter en 
imponerende score fra PIQUET. NUSER hermed ekspederet ud af Liga Pokalen og PIQUET videre til 2. 
runde.   

 BØLLE fik som ventet smæk af formanden       NUSER tabte veteran-opgøret       

        BØLLE / NUSER 

 

AGGER (1) – LIONS (2): (7 – 5): Selv om AGGER fra den bedste række holder til i feltet under stregen, var 
AGGER udset til favoritrollen i dette opgør. Modstanderen LIONS befinder sig i Ligaens 2. division under 
stregen. I opgørets uge havde AGGER en sikker tips-hånd og da LIONS lige netop i den uge fejlede, var 
AGGER videre til 2. runde med en sikker sejr. LIONS takkede hermed af i Liga Pokalen for denne gang. 

HARRY (2) – BENBO (1): (8 – 8, 7 – 9): Igen et veteranopgør, mellem BENBO fra den absolutte top af Ligaens 
bedste række og HARRY der holder til i Ligaens 2. division. BENBO var i sagens natur storfavorit i opgøret, 
selv om BENBO endnu ikke har sit signaturnavn på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel i modsætning til 
HARRY der trods alt opnåede en 3. plads i turneringen i det herrens år 2003. Men tiderne har ændret sig, 
nu er det BENBO der dominerer. HARRY ydede dog stor modstand med en superscore i den første kamp, 
men desværre havde BENBO samme superscore og i den næste kamp fortsatte BENBO med at superscore 
og så måtte HARRY kapitulere og fik sparket ud af turneringen for denne gang. Formstærke BENBO 
fortsætter til Liga Pokalens 2. runde.  



                                                                                  

   LIONS fejlede og røg ud i 1. runde                                                   HARRY tabte veteran-opgøret       

 

FAR (1) – STEAM (2): (9 – 7): Begge tippere huserer i bundregionen i hver deres division, så FAR fra den 
bedste række var klar favorit og endvidere har FAR præsteret en flot 3. plads i Liga Pokalen i 2016. STEAM 
tippede ellers på bedste vis i opgøret, men en superscore fra FAR´s side gjorde det af med STEAM`s 
deltagelse for denne gang. FAR videre til Liga Pokalens 2. runde. 

VIPTIP (2) – MARSCHA (1): (6 – 6, 8 – 8, 3 – 4): Selv om VIPTIP fra bunden af Ligaens 2. division har 
præsteret, at få sin signatur på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel to gange i form af en 3. plads i 2015 og 
ikke mindre end et Liga Pokal Mesterskab i 2018, var tipseksperten MARSCHA fra Ligaens bedste række, 
klar favorit i henhold til nuværende tipsform. Men opgøret blev dog alligevel noget af en tips-gyser, idet 
VIPTIP gjorde mere modstand ens forventet og præsterede to uafgjorte kampe, hvorefter MARSCHA i den 
3. kamp fik en lidt tynd samlet sejr hjem. Så VIPTIP tog absolut afsked med Liga Pokalen 2020 med æren i 
behold. MARSCHA hermed som ventet videre til Liga Pokalens 2. runde.   

                                                             

STEAM færdig i Liga Pokalen                                                     VIPTIP kæmpede hårdt, - men tabte       

 

CHELSEA (2) – ARSENAL (1): (5 – 7): Et vaskeægte lokalopgør rent signaturnavne-mæssigt. Ingen af de to 
signaturer figurer på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel. Men ingen tvivl om at ARSENAL fra den bedste 
række var klar favorit. I opgørets uge fremførte CHELSEA da også en svag score, så ARSENAL hev en sikker 
sejr hjem og hermed også en billet til Liga Pokalens 2. runde. CHELSEA færdig i Liga Pokalen for denne gang.  

FUTTE (2) – CORK (1): (5 – 6): CORK fra Ligaens bedste række opnåede en 3. plads i Liga pokalen i 2018 og 
var da også favorit i dette opgør. FUTTE huserer omkring midten af Ligaens 2. division og var ikke på 
forhånd en farlig modstander. I opgørets stund viste det sig da også, at FUTTE fremførte en meget svag 
score og CORK trods også en lidt svagelig score røg videre, selv om det var en yderst beskeden sejr. FUTTE 
futtede af for denne gang.  

                                                                       

CHELSEA tabte som ventet                                                           FUTTE tabte beskedent men er ude       



Der var 3 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

GUNNAR (3) – KINKS (1): (6 – 6, 8 – 7): Selv om KINKS højst overraskende ligger og tøffer rundt i bunden af 
den bedste række, havde han absolut favoritværdigheden her mod den fiktive 3. divisions-tipper GUNNAR. 
I sidste sæson sluttede KINKS på 3. pladsen i Liga Pokalen. Men det blev alligevel den fiktive tipper 
GUNNAR, der efter en uafgjort kamp tog stikket hjem i kamp nr. 2, hvor KINKS havde en svag score og 
dermed sikrede sig en billet til 2. runde. KINKS meget overraskende ude af Liga Pokalen efter 1. runde. 

LARS (3) – NIELSEN (1): (8 – 7): Sidste års Liga Pokal Mester NIELSEN, der også blev Liga Pokal Mester i 2015 
var nok 1. rundes største favorit, til en billet til 2. runde. NIELSEN præsterede da også en pæn score i 
opgørets afgørende uge, men den fiktive tipper LARS var helt i top netop den uge, så rundens største 
sensation var en kendsgerning og sidste års Liga Pokal Mester NIELSEN blev slået ud i 1. runde af den fiktive 
tipper LARS. 

BAMSE (1) – SPURS (3): (8 – 5): Her var det BAMSE fra toppen af Ligaens bedste række, der havde favorit-
værdigheden. BAMSE har tilbage i 2004 opnået en 3. plads i Liga Pokal Turneringen og såmænd også et Liga 
Pokal Mesterskab i 2007, så disciplinen ligger afgjort til BAMSE. SPURS fra Ligaens 3. division har endnu ikke 
opnået top-placeringer i Liga Pokal Turneringen og det blev heller ikke denne gang det skulle lykkes, idet 
BAMSE sejrede med rundens største sejr og dermed indløste endnu et forsøg i 2. runde. SPURS ude for 
denne gang. 

 

                                     

                       KINKS                                                       NIELSEN                                                      SPURS 

  Meget overraskende ude -                   Sidste års Liga Pokal – Mester                         Ude efter kæmpe 

     tabte mod fiktiv tipper                     sensationelt ude i 1. runde                                   nederlag       

 

Der var 7 opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division: 

 

OLE (3) – ZICO (2): (7 – 7, 9 – 10): Veteranen ZICO var absolut favorit mod den fiktive tipper OLE fra Ligaens 
3. division. Man skal godt nok rigtig mange år tilbage for at finde ZICO´s signatur på Liga Pokal Turneringens 
Top 3 – Evighedstabel, men ikke desto mindre opnåede ZICO en 2. plads i 1986, så det må være på tide at 
det sker igen. Det blev hårdere end forventet, men efter uafgjort i den første kamp, så præsterede den 
fiktive tipper OLE en meget fin score, - men det svarede ZICO godt igen på med en superscore og så var 
billetten til 2. runde hjemme. Den fiktive tipper OLE ude af Liga Pokalen for denne gang.  

FOX (2) – STEEN (3): (8 – 8, 8 – 10): Veteranen FOX, Liga Pokal Mester i 2005 og 2013, var naturligvis 
storfavorit i dette opgør mod den fiktive 3. divisionstipper STEEN. En høj score til FOX i den første kamp var 
ikke nok, idet OLE opnåede samme høje score og det fik vist nok FOX til at ryste lidt, for i det følgende 
opgør, var FOX ikke i stand til at hæve niveauet til samme standard som den fiktive tipper STEEN, der 
præsterede en fantom-score og dermed sendte FOX ud af turneringen, så det blev ikke i 2020, at et 3. Liga 
Pokal Mesterskab kom hjem i varmen til FOX. Den skrappe fiktive tipper STEEN hermed videre til 2. runde. 

 



  Storfavoritten FOX kiksede det andet stød og røg ud af Liga Pokalen       

                   FOX 

 

SOFUS (2) – PER (3): (8 – 6): Ingen tvivl om, at SOFUS var favorit i dette opgør mod den fiktive tipper PER, 
der dog holder til i den absolutte top i Ligaens 3. division. SOFUS var i Liga Pokal Finalen sidste år, men 
måtte dog tage til takke med en 2. plads, så målet for SOFUS er selvfølgelig at forbedre dette resultat i år. 
Der var da heller ingen tvivl om udfaldet af kampen idet SOFUS vandt meget sikkert og dermed er videre til 
2. runde. Den fiktive tipper PER er færdig i Liga Pokal Turneringen for denne gang. 

LUCKY (3) – NANDO (2): (7 – 7, 8 – 8, 4 – 4, 4 – 5): På papiret var 2. divisionstipperen NANDO favorit i dette 
opgør, men det skulle vise sig, at opgøret blev rundens hårdeste og længste og først efter 3 uafgjorte 
kampe, lykkedes det NANDO i den 4. kamp, at få en mere i scoren og dermed indløse billet til Liga Pokalens 
2. runde. LUCKY var overraskende godt kæmpende og tabte med de mindste marginaler og var dermed ude 
af Liga Pokalen for denne gang. 

 

  LUCKY kæmpede godt men tabte alligevel        

                                  LUCKY 

 

FAXE (3) – VINDING (2): (7 – 8): Selv om VINDING ikke er så godt kørende i denne sæson, var han alligevel 
favorit i dette opgør mod debutanten FAXE, der dog bliver bedre og bedre efterhånden som sæsonen 
skrider frem. FAXE præsterede da også en fin score i den vigtige uge, men VINDING tog alligevel stikket 
hjem, med en endnu bedre score og dermed en billet til Liga Pokalens 2. runde. FAXE stod af her. 

 

 

                                             Debutanten FAXE tabte knebent i den 1. Liga Pokal kamp       

                                 FAXE 



LPHJ (2) – DERBY (3): (7 – 6): En lille favoritværdighed til højst rangerende LPHJ fra Ligaens 2. division, dog i 
den nedre halvdel. DERBY er derimod top-tipper i Ligaens 3. division, så måske ville han slå til her. Det blev 
dog favoritten LPHJ der rendte af med en beskeden sejr og dermed sikrede sig billetten til Liga Pokalens 2. 
runde. DERBY er ude for denne gang. 

FYFFE (3) – SELECT (2): (7 – 5): I dette opgør var Liga Pokal Mesteren 2016 SELECT storfavorit mod FYFFE fra 
bunden af Ligaens 3. division. Men SELECT kiksede totalt i den vigtige uge og røg sensationelt ud af Liga 
Pokal Turneringen. Det var der vist ikke mange der havde set komme. FYFFE præsterede en meget sikker 
sejr og kan meget overraskende tage imod billetten til 2. runde. 

 

                                                                    

                      DERBY                                                                                                         SELECT 

Ude efter beskedent nederlag                                                               Storfavoritten kiksede fælt       

 

TOFFEE, SIR S, MORAN og HALVOR var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre. 

 

Følgende er videre efter 1. runde: 

LT 1. division: 14 sign.: FRYDKÆR, MIKKEL, IDSKOV, SENIOR, AGGER, BENBO, FAR, MARSCHA, ARSENAL, 
CORK, BAMSE, TOFFEE, SIR S, HALVOR. 

LT 2. division: 10 sign.: ZICO, SOFUS, TØFTING, PIQUET, NANDO, MIKI, VINDING, LPHJ, GALWAY, MORAN. 

LT 3. division: 8 sign.: STEEN, JAN, BØRGE, GUNNAR, LARS, JENS, FYFFE, ALLAN. 

 

De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen. 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                          HARRY 


