
LIGA POKALEN * rapport fra 2020 * efter Kvartfinalerne. 

 

 

 

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. 

 

Kvartfinalerne: 

 

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

 

 

SIR S (1) – MIKKEL (1): (6 – 6, 5 – 5, 7 – 6):  

SIR S der lige i øjeblikket topper Ligaturneringen var vel nok, på grund af den gode form, svag favorit i dette 
opgør, selv om det var mod MIKKEL, der tilbage i 2010 med en fin 3. plads kom på den fornemme Top 3 – 
Evighedstabel. Som resultatet afslører, var der ingen af de to skrappe tippere, der ville give sig og det blev til 
to uafgjorte resultater, inden SIR S i den 3. kamp hev en sejr hjem, da MIKKEL for en sjælden gangs skyld 
havde en mindre god egenscore. Så MIKKEL må se i øjnene, at Liga Pokalen 2020 er forbi for hans 

vedkommende      . SIR S er hermed videre til Semi-finalen og er vel nok en af favoritterne til at rende med 

Liga Pokal titlen        

 

                                                              

                           SIR S                                                                                                MIKKEL       

 

 

 

 

 

 

 



IDSKOV (1) – FAR (1): (6 – 6, 5 – 5, 6 – 7): 

FAR havde i kraft af en bedre Liga-placering, fået en lille favoritværdighed i dette opgør mod formanden 
IDSKOV. Som ventet blev det en hård kamp, med to uafgjorte kampe, førend FAR i den 3. kamp fik hevet 
sejren hjem. FAR fik hermed en skalp af de helt store og veteranen og formanden IDSKOV må se i øjnene, at 

det ikke blev til noget Liga-Pokal-eventyr i denne omgang      . FAR er nu med blandt de sidste fire i årets Liga 

Pokal Turnering og har nu virkelig chancen for at overraske. Så held og lykke med det        

 

                                              

                             FAR                                                                                                            IDSKOV               

 

 

 

Der er 2 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

MARSCHA (1) – JENS (3): (9 – 7): 

MARSCHA fra toppen af den bedste Liga – række og en af turneringens største profiler, var super-favorit 
imod den fiktive 3. divisions-tipper JENS og alt andet end en sikker sejr til MARSCHA ville være en sensation. 
Der var bestemt heller ingen tvivl om udfaldet og MARSCHA skulle kun bruge en enkelt kamp, for at hive en 
stensikker sejr hjem og dermed en billet til Liga Pokalen´s Kvartfinale. Den fiktive tipper JENS fik ikke et ben 

til jorden og er færdig i dette års Liga Pokal Turnering      . MARSCHA er bestemt også en af favoritterne til 

at rende med Liga Pokal titlen 2020       

 

 

                    MARSCHA                                                                                                                       JENS       

 



ARSENAL (1) – ALLAN (3): (5 – 7): 

ALLAN den fiktive tipper fra Ligaens 3. division, var ikke levnet en chance mod ARSENAL fra den bedste Liga 
– række og som også er en af foreningens store profiler, der huserer i den bedste Liga – række. Alt andet end 
sejr til ARSENAL ville være en kæmpe sensation. Men her kom rundens absolut største sensation, idet den 
fiktive tipper ALLAN besejrede ARSENAL, der havde en af de meget sjældne down-uger lige netop i mødet 
med ALLAN. Så ARSENAL er overraskende ude af årets Liga Pokal, efter kun én kamp og et kæmpe nederlag 

     . Den fiktive tipper ALLAN har nu chancen for at overraske og blive Liga Pokal Mester 2020       

 

                                                                       

                       ALLAN                                                                                                                    ARSENAL                              

 

 

Følgende er videre efter 3. runde og hermed i kvartfinalen: 

LT 1. division: 3 sign.: SIR S, FAR, MARSCHA. 

LT 2. division: 0 sign.:  

LT 3. division: 1 sign.: ALLAN. 

 

Den fremhævede signatur er fiktiv tipper ”styret” af turneringslederen. 

 

 

Liga Pokalen´s Semifinaler starter i uge 40, så følg med i de to spændende kampe. 

 

SIR S (1) – FAR (1): 

MARSCHA (1) – ALLAN (3):  

 

 

Rapporter om de spændende kampe følger       

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                Harry                                                                                 


