LIGA POKALEN * rapport fra 2020 * efter 3. 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.
3. runde:
Der var 1 enkelt internt opgør mellem tippere fra den bedste række:
IDSKOV (1) – SENIOR (1): (5 – 3): Et opgør mellem to markante signaturer fra den bedste Liga-række.
Veterantipperen IDSKOV har overraskende nok, endnu ikke sin signatur på Liga Pokalen´s Top 3 –
Evighedstabel. SENIOR har dog opnået en 3. plads i Liga Pokalen i 2005. Begge tippere befinder sig side om
side i den nedre del lige under stregen. Dagsformen blev gældende for udfaldet og SENIOR havde lige netop
en black-out da kampen blev spillet og da IDSKOV er uhyggelig stabilt tippende, måtte SENIOR konstatere, at
det var slut i Liga Pokalen for denne gang
. IDSKOV har med sejren stadig en god chance for at komme på
den fornemme Top 3 – Evighedstabel

IDSKOV

SENIOR

Der var 3 opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division:
SIR S (1) – ZICO (2): (4 – 4, 9 – 9, 7 – 5): SIR S fra toppen af den bedste Liga, var klar favorit i dette opgør, men
det blev et noget hårdere opgør, end SIR S havde forventet og modstanderen superveteranen ZICO gjorde
betydelig mere modstand end forventet og klarede uafgjort i de første to kampe, men så var der ikke mere
krudt i ZICO og han fik en på hatten i den 3. kamp. ZICO har ellers opnået en fornem 2. plads tidligere i Liga
Pokalen, selv om det ikke var i dette århundrede men helt tilbage i 1986. ZICO må konstatere, at Liga Pokalen
er færdig for denne gang
. SIR S der er rigtig godt tippende i denne sæson, er som ventet videre

SIR S

ZICO

SOFUS (2) – MIKKEL (1): (4 – 5): 1. Liga-tipperen MIKKEL var vel nok favorit i dette opgør, selv om SOFUS i
sidste sæson overraskede alle og sluttede på en fornem 2. plads i denne turnering. MIKKEL figurerer også på
Top 3 – Evighedstabellen med en 3. plads i 2010. SOFUS havde i den pågældende spilleuge en hæderlig fin
egenscore, men lige netop MIKKEL havde (selvfølgelig) en egenscore liiiige en tand bedre, så SOFUS måtte
nødtvungent forlade turneringen efter tipslektion fra formanden
. MIKKEL videre med rigtig god chance
for succes i turneringen

SOFUS

MIKKEL

NANDO (2) – MARSCHA (1): (4 – 4, 7 – 8): To top-tippere I hver deres række. Tips-eksperten var dog klar
favorit, selv om han aldrig har vist noget her i Liga Pokalen. NANDO satte alle kræfter ind i den første kamp
og opnåede et fint uafgjort resultat, men i den næste kamp var det MARSCHA der trak stikket hjem og viste
forskellen på 1. Liga og 2. Liga. NANDO hermed ude af Liga Pokalen
. MARSCHA som ventet videre til
kvartfinalen

NANDO

MARSCHA

Der var 2 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division:
JAN (3) – FAR (1): (4 – 4, 8 – 9): I dette opgør var FAR fra den bedste Liga-række klar favorit mod den fiktive
3. Liga-tipper JAN fra den laveste Liga-række. FAR har sin signatur på den fornemme TOP 3 – Evighedstabel i
form af en 3. plads i 2016. Den fiktive tipper JAN kæmpede dog hårdt for sin sag og opnåede uafgjort i den
første kamp, men så viste FAR lige hvordan en tipper fra Lunds bedste Liga-række tipper og så var det slut
for den fiktive tipper JAN
. FAR er stadig med og er blandt de 8 bedste i årets Liga Pokal

JAN

FAR

ARSENAL (1) – FYFFE (3): (4 – 3): Velkendte ARSENAL fra den bedste Liga-række var storfavorit i dette opgør
mod FYFFE fra liga´ens 3. division. Ingen af de to tippere figurerer på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel.
Selv om ARSENAL havde en jævn egenscore, så lykkedes det at hente den ventede sejr hjem, da FYFFE lige
netop i den pågældende uge, havde en down uge med en ringe egenscore. Så FYFFE er ude af Liga Pokalen
for denne gang
. ARSENAL svømmer videre til kvartfinalen

ARSENAL

FYFFE

Der var 2 opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division:
JENS (3) – LPHJ (2): (4 – 3): På grund af Liga-status, var LPHJ favorit i dette opgør. Men det blev den fiktive
tipper JENS fra den laveste Liga-række, der lidt overraskende hev billetten hjem til kvartfinalen. LPHJ havde
en svag egenscore i kampen og har siden hen helt mistet pusten og er blevet disket, så afsked med ham i Liga
Pokalen og i det hele taget
. Tak for denne gang! Den fiktive tipper JENS fra den laveste Liga-række er med
blandt de 8 bedste i årets Liga Pokal

JENS
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ALLAN (3) – MORAN (2): (4 – 4, 9 – 9, 7 – 4): Ide-manden til Liga-turneringen MORAN var vel nok favorit her
mod den fiktive tipper ALLAN fra Liga´ens 3. division. Ingen af tipperne har deres signatur-træk på den fine
Top 3 – Evighedstabel. MORAN præsterede en fine egenscore i de to første kampe, men opnåede alligevel
kun uafgjort og så i den 3. kamp gik det helt galt og MORAN kollapsede og fik en ordentlig en på hatten og
dermed stødet ud af Liga Pokalen for denne gang
. Den fiktive tipper ALLAN fra Liga´ens 3. division er
overraskende videre i turneringen
.

ALLAN

MORAN

Følgende er videre efter 3. runde og hermed i kvartfinalen:
LT 1. division: 6 sign.: SIR S, MIKKEL, IDSKOV, FAR, MARSCHA, ARSENAL.
LT 2. division: 0 sign.:
LT 3. division: 2 sign.:JENS, ALLAN.

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

Liga Pokalen´s Kvartfinale starter i uge ?
DET HAR DESVÆRRE IKKE VÆRET MULIGT AF AFKLARE HVORNÅR KVARTFINALERNE SPILLES !
Der kommer selvfølgelig rapporter herfra.

Der er 2 interne opgør mellem tippere fra den bedste række:
SIR S – MIKKEL:
IDSKOV – FAR:

Der er 2 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division:
MARSCHA – JENS:
ARSENAL – ALLAN:

HARRY

