
LIGA POKALEN * rapport fra 2020 * efter Semifinalerne. 

 

 

 

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. 

 

Semifinalerne: 

 

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

 

SIR S fra toppen af 1. Liga, var kommet i hård kamp mod FAR også fra toppen af den bedste Liga-række.         
SIR S har ikke tidligere opnået toplaceringer i Liga Pokalen, hvorimod FAR i 2016 opnåede en flot 3. plads og 
dermed fik sin signatur på den prestigefyldte LIGA POKAL Top 3 – Evighedstabel. Så en meget åben kamp, 
hvor der ikke var nogen decideret favorit og som resultatet viser, måtte der 3 kampe til, førend der var fundet 
en vinder. Først to hårde uafgjorte kampe, hvorefter SIR S slog til i den 3. kamp og dermed tog stikket hjem 
og en plads i årets LIGA POKAL – FINALE. FAR klarede den altså ikke, men får dog billet til en ny kamp om       

3. – 4. pladsen, så FAR ønskes held og lykke der      . SIR S ønskes tillykke med det flotte resultat og held og 

lykke i Liga Pokal – Finalen      . 

 

 

                               SIR S                                                                                           FAR       

        ER I LIGA POKAL – FINALEN 2020                               VIDERE TIL KAMPEN OM 3. – 4. PLADSEN 

 

 

 

 

 

 

 



MARSCHA (1) – ALLAN (3): (4 – 5): 

 

ALLAN der er fiktiv tipper fra den laveste Liga-række, var på forhånd ikke levnet en chance mod den velkendte 
tips-specialist MARSCHA fra LUNDS TIPSFORENING´s bedste Liga-række. Men her i denne turnering kan det 
ikke anbefales, at slappe af på nogen som helst måde. Det er knald eller fald og dagsformen kan meget vel 
være afgørende for udfaldet og det var lige netop det der skete her. Den fiktive tipper ALLAN slog til her, lige 
netop i den uge, hvor MARSCHA tog en dukkert, så et meget overraskende og chokerende udfald af dette 
opgør. MARSCHA har opnået Top 3 – placeringer i alle øvrige turneringer og mangler kun Liga Pokalen, men 
MARSCHA kan stadig nå det, idet MARSCHA er videre i kampen om 3. – 4. pladsen. Den fiktive tipper ALLAN 

fra den laveste Liga-rækker er hermed i Liga Pokal – Finalen, så held og lykke       

 

 

 

                                 

                     ALLAN (fiktiv tipper)                                                                      MARSCHA       

           ER I LIGA POKAL – FINALEN 2020                                VIDERE TIL KAMPEN OM 3. – 4. PLADSEN 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Rapport om den spændende LIGA POKAL – FINALE og kampen om 3. – 4. pladsen følger       

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                        Harry 


