
LIGA POKALEN * rapport fra 2020 * efter 2. 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. 

2. runde: 

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

TOFFEE (1) – SIR S (1): (8 – 8, 6 – 8): I dette opgør var SIR S nok en lille smule favorit i henhold til den 
øjeblikkelige stilling i Ligaen, hvor TOFFEE er ude i lidt af en formkrise. TOFFEE har ellers i 2017 præsteret en 
flot 3. plads i Liga Pokalen. Der blev dog kæmpet godt fra begge sider og der måtte en ekstra kamp til, for at 
finde frem til en vinder og her gik TOFFEE helt ned med flaget og det endte med en meget sikker sejr til SIR 

S, der hermed er videre til Liga Pokalens 3. runde      . TOFFEE må gå den tunge gang ud af turneringen       

                                                             

                                 SIR S                                                                                                          TOFFEE 

                 Vandt som ventet                                                                                Var ude i en formkrise       

 

SENIOR (1) – AGGER (1): (8 – 7):  SENIOR mødte igen en kollega fra den samme række, men igen blev 
modstanderen afvist, men der var også en anelse held med i spillet, idet modstanderen AGGER var den eneste 
tipper i 2. rundes 1. kamp, der kun havde 7 rigtige og der var ikke mindre end 18 tippere ud af de 32 

deltagende, der havde 9 rigtige, så SENIOR var her tilsmilet af heldet      . AGGER hermed færdig i Liga Pokalen 

2020       

                                                                       

                                  SENIOR                                                                                                      AGGER 

                      Lidt heldigt videre                                                                                 Havde en svag uge       



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

VINDING (2) – LPHJ (2): (8 – 9): Der var ingen klar favorit i dette opgør mellem de to tippere fra 2. Liga´s 
nederste halvdel. Begge tippere præsterede gode tips i den pågældende spilleuge, men LPHJ havde dog en 

super-egenscore og hev dermed billet hjem til Liga Pokal´ens 3. runde      . VINDING kæmpede bravt, men 

måtte dog bøje sig for overmagten og se i øjnene, at Liga Pokal´en 2020 er forbi for hans vedkommende       

 

                                                                    

                                         LPHJ                                                                                               VINDING  

                          Toppede på dagen                                                                            Måtte bøje sig       

                         

 

Der var 1 internt opgør mellem tippere fra Ligaens 3. division: 

JENS (3) – MIKI (3): (9 – 8): I henhold til den øjeblikkelige placering i Ligaen, så var den fiktive tipper favorit i 
dette opgør mod MIKI fra den nedre halvdel af Ligaens 3. division. I den pågældende spilleuge, var det da 
også den fiktive tipper JENS der var mest oppe på mærkerne og præsterede en super-egenscore og dermed 

var billetten til Liga Pokalens 3. runde hjemme      . MIKI var i det afgørende moment lige et niveau under det 

krævede og må se i øjnene, at Liga Pokal løbet er kørt for denne gang        

 

                                                                 

                                          JENS                                                                                                    MIKI      

                           Fiktiv tipper videre                                                                      Ikke på højeste niveau                         

 



Der var 5 opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

SOFUS (2) – FRYDKÆR (1): (9 – 8): Veteranen FRYDKÆR der har vundet Liga Pokalen i 1998 og i 2003 var klar 
favorit mod SOFUS fra den nedre halvdel af Liga´ens 2. division, dog blev SOFUS nr. 2 i Liga Pokal´en i sidste 
sæson,- men SOFUS præsterede dog en super-egenscore i det rigtige øjeblik og da FRYDKÆR ikke helt nåede 
dette niveau, var sensationen en kendsgerning og FRYDKÆR`s drømme om et 3. Liga Pokal Mesterskab røg 
sig en tur. Som belønning for at have slået en af turneringens store profiler, fik SOFUS en billet til 3. runde 

     . En dybt chokeret FRYDKÆR måtte forlade Liga Pokalen for denne gang       

 

                                                                            

                                      SOFUS                                                                                            FRYDKÆR 

                        Toppede på dagen                                                                Tabte meget overraskende       

 

TØFTING (2) – MIKKEL (1): (9 – 9, 7 – 8): Der var ingen tvivl om, at favoritværdigheden lå hos MIKKEL fra den 
bedste række. MIKKEL figurerer på den fine TOP 3 – Evighedstabel med en 3. plads i Liga Pokalen 2010. 
TØFTING havde dog ikke i sinde, at opgive på forhånd, så det lykkedes for TØFTING, med super-egenscore at 
hive uafgjort hjem i den første kamp, men så gik det galt i det næste opgør, hvor niveauet faldt en anelse og 
det kan man ikke tillade sig mod MIKKEL, der er en bundsolid tipper, der stor set aldrig fejler. MIKKEL som 

ventet videre til Liga Pokalens 3. runde      . TØFTING forlader efter en god indsats, Liga Pokalen for denne 

gang       

 

 

                                                                                                            

                                     MIKKEL                                                                                               TØFTING 

                        Som ventet videre                                                          Tabte efter en god indsats       

 



IDSKOV (1) – PIQUET (2): (9 – 8): I dette opgør var den formstærke formand IDSKOV klar favorit, selv om 
PIQUET er forbavsende godt tippende i toppen af Ligaens 2. division. Det gik som forventet og IDSKOV 
præsterede en super-egenscore i den pågældende uge og da PIQUET ikke kunne præstere det samme, var 

sejren hjemme for IDSKOV, der hermed fik en billet til Liga Pokalen`s 3. runde      . PIQUET var godt tippende, 

men det var ikke nok og PIQUET hermed færdig i Liga Pokalen 2020      . 

 

                                                      

                                           IDSKOV                                                                                        PIQUET 

                       Formstærk formand videre                                                       Tabte dysten og er ude       

 

ARSENAL (1) – GALWAY (2): (8 – 8, 6 – 6, 6 – 6, 7 – 5): Også her var tipperen fra den bedste række ARSENAL 
klar favorit, men det skulle vise sig at blive 2. runde´s mest spændende opgør, der strakte sig over hele fire 
kampe, før end der blev fundet en vinder. ARSENAL havde dog heldet på sin side i den 2. kamp i 2. runde, da 
ARSENAL her præsterede en dumpe-score, men sandelig om ikke GALWAY præsterede det samme, så efter 
tre hårde uafgjorte kampe, slap kræfterne op for GALWAY, der fik en på hatten i den 4. kamp. ARSENAL 

hermed videre til Liga Pokalen´s 3. runde       og efter en formidabel indsats og med æren i behold, måtte 

GALWAY se facts i øjnene og forlade Liga Pokalen 2020       

 

                                                               

                                           ARSENAL                                                                                     GALWAY 

                           Vandt efter maraton-dyst                                         Tabte efter ærefuld indsats       

 

 

 



MORAN (2) – HALVOR (1): (9 – 9, 8 – 7): På papiret var HALVOR favorit i dette opgør, men MORAN der forlod 
den bedste Liga-række sidste sæson, kæmper hårdt for tilbagevenden i toppen af 2. Liga, så opgøret var ret 
åbent. Begge tippere præsterede da også super-egenscore i rundens 1. kamp, så der måtte endnu en kamp 
til for at finde en vinder og her trak L.T. - LIGA-grundlæggeren MORAN det længste strå og indløste hermed 

billet til Liga Pokalen`s 3. runde       og HALVOR måtte efter en hæderlig præstation forlade turneringen for 

denne gang        

 

 

 

                                               

                                                 MORAN                                                                                     HALVOR 

                                 Vandt det hårde opgør                                                        Ude efter flot præstation       

 

Der var 5 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

JAN (3) – BENBO (1): (9 – 8): Ingen tvivl om at BENBO, der topper Ligaens bedste række, var klar favorit i 
dette opgør, mod den upåagtede fiktive tipper JAN fra 3. Liga. Den pågældende spilleuge skulle der i de fleste 
tilfælde super-egenscore til, for at have en chance. Den fiktive tipper JAN præsterede denne super-egenscore 

og en meget overraskende sejr var hjemme og belønningen var en billet til Liga Pokal´ens 3. runde      . Dybt 

chokeret måtte BENBO forlade turneringen for denne gang      . 

                                                               

                                                     JAN                                                                                      BENBO 

                        Fiktiv tipper overraskende videre                                                Dybt chokeret ude       

                                                                                 



BØRGE (3) – FAR (1): (9 – 9, 6 – 7): Her var det også helt klart FAR fra den bedste række, der var favorit mod 
den fiktive tipper BØRGE fra den laveste Liga-række. FAR figurerer på den fornemme TOP 3 – Evighedstabel 
med en 3. plads i Liga Pokalen 2016. Der var dog hård kamp om billetten, så der måtte en ekstra kamp til og 
her var det ikke nogen imponerende egenscore, der blev fremvist fra nogle af de to duellanter, så trods den 
svage egenscore, lykkedes det FAR at hive sejren hjem og hermed adgangsbilletten til Liga Pokalen´s 3. runde 

     . Den fiktive tipper BØRGE hermed ude af turneringen      . 

 

                                                                  

                                                   FAR                                                                                            BØRGE 

                                     Hev sejren hjem                                                                         Fiktiv tipper ude       

 

MARSCHA (1) – LARS (3): (9 – 9, 8 – 8, 7 – 6): Foreningens tipsspecialist MARSCHA fra den bedste Liga-række, 
var storfavorit i dette opgør mod den fiktive tipper LARS fra 3. Liga. MARSCHA mødte dog uventet stor 
modstand og den fiktive tipper LARS præsterede, at spille uafgjort i de to første kampe, men måtte så se et 
spinkelt nederlag i øjnene i den 3. kamp. MARSCHA videre til Liga Pokal´ens 3. runde, på et lidt hængende 

hår      . Den fiktive tipper LARS færdig i turneringen for denne gang       

 

                                                                 

                                            MARSCHA                                                                                       LARS 

                            Videre efter hård kamp                                                                   Fiktiv tipper ude       

 

 

 

 

 



CORK (1) – FYFFE (3): (9 – 9, 6 – 9): I dette opgør var CORK fra toppen af foreningens bedste Liga-række 
storfavorit mod den debuterende FYFFE fra 3. Liga´s nedre halvdel. Selv om det lykkedes for FYFFE, at 
præstere samme super-egenscore i den første kamp som CORK, var der chok-bølger efter rundens 2. kamp, 
hvor debutanten FYFFE fuldstændig udraderede CORK en af foreningens store profiler. Sensationen var en 

kendsgerning og en super-stolt FYFFE hermed fortjent videre til Liga Pokalen´s 3. runde      . CORK måtte 

erkende en øjeblikkelig formkrise og er hermed ude af Liga Pokalen 2020       

 

                                                          

                                                 FYFFE                                                                                   CORK 

                                  Fuldt fortjent videre                                      Ude efter chokerende nederlag          

                                           

BAMSE (1) – ALLAN (3): (9 – 9, 7 – 9): BAMSE har opnået fine resultater i Liga Pokalen, med en 3. plads i 2004 
og ikke mindre end et Liga Pokal Mesterskab i 2007. BAMSE der figurerer i toppen af den bedste Liga, var da 
også superfavorit mod den fiktive tipper ALLAN fra Ligaen´s 3. division. BAMSE tog det stille og roligt, selv 
om det lykkedes for ALLAN at hive uafgjort hjem i den første kamp, men så løb det helt af sporet i den 2. 
kamp og BAMSE måtte indkassere et forsmædeligt nederlag. Den fiktive tipper ALLAN er overraskende videre 

til Liga Pokalens 3. runde       BAMSE med de ”fine papirer” overraskende ude af turneringen       

 

                                                               

                                                   ALLAN                                                                              BAMSE 

                         Fiktiv tipper overraskende videre                                  Indkasserede et nederlag       

 

 

 

 

 



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

ZICO (2) – STEEN (3): (9 – 8): Veteranen ZICO, der figurerer på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel i form af 
en 2. plads for meget lææænge siden i 1986, satser på også at komme på listen i dette århundrede, så ZICO 
tipper meget koncentreret og var klar favorit mod den fiktive tipper STEEN fra Ligaen´s 3. division. I den 
pågældende spilleuge, gjorde ZICO hvad han skulle og præsterede en super-egenscore og da den fiktive 
modstander STEEN ikke kunne komme op på det niveau, så var billetten til Liga Pokalens 3. runde hjemme til 

ZICO      . Den fiktive tipper STEEN var hermed ude af turneringen       

 

                                                         

                                                       ZICO                                                                                STEEN 

                                   Videre efter fin indsats                                                      Fiktiv tipper ude       

 

NANDO (2) – GUNNAR (3): (8 – 8, 8 – 7): På forhånd havde NANDO favoritværdigheden i dette opgør mod 
den fiktive tipper GUNNAR fra den laveste Liga-række. Det blev dog et tæt opgør, hvor GUNNAR 
overraskende klarede uafgjort i den første kamp, men i den ekstra kamp, viste NANDO lige, hvem det var der 
er en rigtig tipper og NANDO fik hevet den ventede sejr hjem i varmen og hermed en billet til Liga Pokalens 

3. runde      . Den fiktive tipper GUNNAR er hermed ude af turneringen       

 

                                 Det er NANDO til højre          

                                          

                                                 NANDO                                                                                 GUNNAR 

                                       Klarede den lige                                                                  Fiktiv tipper ude       

 

 



Følgende er videre efter 2. runde: 

LT 1. division: 7 sign.: SIR S, MIKKEL, IDSKOV, SENIOR, FAR, MARSCHA, ARSENAL. 

LT 2. division: 5 sign.: ZICO, SOFUS, NANDO, LPHJ, MORAN. 

LT 3. division: 4 sign.: JAN, JENS, FYFFE, ALLAN. 

 

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

 

 

Liga Pokalen´s 3. runde starter i uge 30: 

 

Der er følgende spændende kampe: 

 

SIR S (1) – ZICO (2) 

SOFUS (2) – MIKKEL (1) 

IDSKOV (1) – SENIOR (1) 

JAN (3) – FAR (1) 

NANDO (2) – MARSCHA (1) 

JENS (3) – LPHJ (2) 

ARSENAL (1) – FYFFE (3) 

ALLAN (3) – MORAN (2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                          HARRY 


