
LIGATURNERINGEN 1. DIV. * rapport 2020 efter uge 13 *                    

 

Så er der en lille rapport fra Ligaturneringens bedste række efter ¼ af turneringen er spillet. Fra uge 9 blev 
der indført et tvungent X i rækken og det er et nyt og meget spændende tiltag, som utvivlsomt giver en hel 
anden afvikling af turneringen og der anes allerede en betydelig større variation i rækkerne og dermed 
endnu mere spænding, for det kræver gode tips-egenskaber at ramme et X rigtigt. 

Desværre har Coruna-situationen jo sat en stopper for tipning i en periode, så fra og med uge 13 afgives 
der ingen række før end bestyrelsen melder ud herom. Alle kampe noteres som uafgjorte i denne 
periode. 

 

De 10 tippere der dags dato ligger over opdelingsstregen: 

 

21 point – MIKKEL  

der tilhører formanden, sluttede i sæson 2019 på 
3. pladsen og fik hermed sin signatur på den 
eftertragtede Top 3 – Evighedstabel og her i den 
nye sæson fortsætter MIKKEL i samme gode stil og 
har taget føringen her før den ufrivillige tipspause. 
På intet tidspunkt har MIKKEL været lavere 
placeret end nr. 4 og i foreløbig 3 uger har MIKKEL 
været på 1. pladsen. Kun et enkelt nederlag er der 
blevet til. Tiden vil vise om MIKKEL kan holde 

distancen                                                          

 

 

20 point – CORK  

bedste placering i Ligaen er 3. pladsen i 2018 og i 
den netop overståede sæson blev det til en 5. 
plads. Så CORK er absolut veltippende og har 
foreløbig indtaget 1. pladsen i tre af årets uger og 
har på intet tidspunkt været lavere placeret end 
nr. 4. Som den eneste Liga-tipper overhovedet, 
har CORK endnu ikke prøvet at tabe, så det 

fortæller jo alt                                                     

                    

 

                    

                               

 

 

20 point – BENBO  

sikrede sig i sidste sæson oprykning til den bedste 
række i sidste kamp, med det berømte hop fra       
7. pladsen og til 2. pladsen. BENBO klarer sig 
forbavsende godt her i det skrappe selskab og har 
endvidere indtaget 1. pladsen i de fire af ugerne 
og laveste placering er en enkelt uge på 6. pladsen. 
Så fortsætter BENBO i samme stil, må BENBO 

anses for en af bejlerne til Liga-Mesterskabet       
                      

 



19 point – FOREST  

er tipperen der som debutant i den bedste række, 
vandt Liga-Mesterskabet i sidste sæson på aldeles 
suveræn vis, med turneringens absolut bedste 
egenscore og med et kæmpe forspring på syv 
point. I denne sæson er FOREST også med helt i 
front, dog med lidt mere svingende præstationer, 
hvor FOREST har været nede på 10. pladsen en 
enkelt uge, men også med to uger på 1. pladsen. 

Så lad os se hvad det kan føre til i denne sæson       

 

18 point – HALVOR  

sluttede i sidste sæson på 14. pladsen og er ikke 
forvænt med at være oppe i dette luftlag, men 
efter en lidt famlende start på sæsonen har det 
kørt overraskende fint for mandskabet bag 
signaturen HALVOR og der er sket en form for 
stabilisering. Så det bliver spændende, at de om 
HALVOR mener det alvorligt i denne sæson og om 

HALVOR kan holde niveauet                                

 

17 point – BAMSE  

er oprykker efter at have vundet 2. division i 2019 
med kun 6 nederlag i hele sæsonen. BAMSE 
startede den nye sæson med en meget svingende 
adfærd lige fra 3. pladsen og ned til 18. pladsen, 
men har vist nu vænnet sig til det hårde tempo i 
landets bedste Liga-række. Så BAMSE påtager sig 

outsider-titlen til Liga-Mesterskabet                                  

 

16 point – SIR S  

der sluttede debut-sæsonen 2019 lige over 
stregen på 16. pladsen, klarer sig betydelig bedre i 
denne sæson, hvor SIR S efter lidt startproblemer 
nu er kommet ind i en god rytme og en meget 
stabil placering. SIR S har indtil videre kun tabt to 
kampe i denne sæson. Så den defensive taktik ser 
ud til at være succesfuld, så måske slår SIR S til i år 

                                                                       

 

16 point – MARSCHA  

sluttede på 11. pladsen i sæson 2019 og har en 3. 
plads fra 2017 i bagagen. MARSCHA har svinget 
lidt i starten af denne sæson, men ligger nu i et 
meget stabilt niveau lidt i baghjul af de førende, så 
mon ikke han bliver hængende her eller måske 
pludselig slår til, vi ved jo han er en af de bedste i 
turneringen. I øvrigt har MARSCHA kun tabt to 

kampe indtil nu                                                    

                     

 

                           

 

                           

 

                        

 

                        



16 point – TOFFEE  

sluttede i 2019 på en fin 8. plads og har 
efterhånden fået kæmpet sig op på dette niveau 
igen, efter en sløj start på sæsonen, hvor TOFFEE 
har ligget og rodet rundt i bundregionen og endda 
i to uger indtog 20. pladsen. Så kan niveauet 
holdes eller måske forbedres en smule, ser det 

rigtig godt ud for TOFFEE                                     

 

 

15 point – NORWICH  

sluttede i 2019 lidt skuffende på en 15. plads, men 
kan trods alt se tilbage på året 2016 hvor 
NORWICH hev Liga-Mesterskabet hjem i varmen. I 
denne sæson begynder det nu så småt at køre 
rimeligt, efter et længere ophold i den nedre ende 
af rækken. NORWICH har i øjeblikket turneringens 
bedste egenscore, så denne side af tipningen er i 

orden                                                                    

 

 

 

                          

 

 

                         

 

 

 

 

De 10 tippere der dags dato ligger under opdelingsstregen: 

  

15 point – NUSER  

gør i år comeback i den fine række efter et enkelt 
års fravær og planen er i første omgang en 
placering på top-10 listen når opdelingen sker 
efter uge 38. Sæsonen startede lige efter bogen 
for NUSER, der huserede helt i toppen, men så 
forsvandt glansen lidt og blev skiftet ud med en 
placering midt i rækken. Så formen skal lige 
finpudses lidt, så NUSER kan komme om på den 

anden side af stregen                                          

 

                              

 

 

15 point – SENIOR  

sluttede lidt skuffende på 12. pladsen i 2019 og set 
ud fra tidligere års bedrifter, med en 3. plads i 
2014, 2. plads i 2016 og 2018, har SENIOR helt 
afgjort potentiale til mere. Denne sæson startede 
da også rigtig fint for SENIOR med placeringer i 
topfeltet, men på det sidste er SENIOR sløjet af og 
rykket ned i rækken og ned under ovennævnte 

streg. Så taktikken skal lige justeres lidt                 

 

                            



14 point – IDSKOV  

formand og Liga-Konge, med ikke mindre end tre 
Liga-mesterskaber i kufferten i 1997, 2001 og 2017 
blev i sæsonen 2019 nr. 2 og indkasserede kun tre 
nederlag i sæsonens 47 kampe, så det er en tipper 
af et vist format. I denne sæson kører det dog ikke 
som det plejer og der er allerede indkasseret fire 
nederlag og efter opstarten er det gået langsomt 
ned ad bakke. Men IDSKOV har været lidt uheldig, 
idet han har rækkens højeste score men samtidig 
også rækkens absolut højeste modscore, så ingen 

tvivl om at IDSKOV rykker lige pludselig                                         

 

                            

 

 

14 point – FRYDKÆR  

veterantipperen opnåede en meget fin 6. plads i 
sæson 2019, men har endnu ikke vist flaget her i 
den nye sæson, der startede med en placering 
som nr. 20 og derefter kun en beskeden fremgang. 
FRYDKÆR er velkendt for lidt op og ned tipning, så 
det er ikke så overraskende, desværre er det bare 
på den forkerte side af ovennævnte streg, hvis 

man skal helt til tops                                          

 

 

                    

 

13 point – KINKS  

DT-turneringsleder og faktisk også Liga-Konge i 
kraft af Liga-Mesterskaber i 2010, 2016 og 2018. I 
sæsonen 2019 blev det til en 4. plads, så virkelig 
en tipper med specielle evner. Det har dog ikke 
rigtig kørt for KINKS i den indeværende sæson og 
KINKS har udvist en uvant famlende tipning, med 
placeringer lidt oppe og lidt nede og i skrivende 
stund ser det ikke for godt ud for KINKS. Men 
kender vi KINKS ret kommer derlige pludselig en 

spurt, så lad os se om det holder stik                       

 

                       

 

 

13 point – NIELSEN  

blev nr. 9 i sidste sæson og der var tiltro til, at 
NIELSEN ville rykke lidt i år, især efter det 
knaldhårde udlæg med en 1. plads efter 1. runde, 
men det var kold luft, for herefter gik det brat ned 
ad bakke for NIELSEN, der efterfølgende har ligget 
og huseret her i den nedre halvdel. Så der skal vist 
arbejdes lidt på taktikker her i den ufrivillige 

tipspause, - held og lykke                                     

                       



12 point – ARSENAL  

sluttede på 7. pladsen i sæson 2019 og med det 
flotte CV i form af en 2. plads i Ligaen i 2010 og en 
3. plads i Ligaen i 2016, var der forventet bedre 
takter i den nye sæson, - men med kun 1 sejr og 
ikke mindre end 10 uafgjorte kampe ud af 13 
kampe, så går den ikke. Der skal trods alt sejre til 
nu og da, så kære ARSENAL brug nu spillepausen 
fornuftig og udtænk en sejrsgivende spilleplan, så 

skal det nok gå                                                                           

 

12 point – SPVK  

sluttede på 13. pladsen i 2019, men har dog 
præsteret, at få sin signatur på den fornemme Top 
3 – Evighedstabel to gange i form af en 2. plads i 
2013 og en 3. plads i 2015, så der mangler ”kun” 
kronen på værket. Men desværre er der ikke noget 
der tyder på, at det bliver i år at SPVK skal krones, 
for den hidtidige tipning er meget ringe, med 
blandt andet to 20. pladser og ellers placering i 

bundregionen                                                    
                                    

 

12 point – AGGER  

sluttede på en hæderlig 10. plads og det gav 
forhåbninger om en måske endnu bedre placering 
i den nye sæson, men det er bestemt ikke den vej 
det går for AGGER. Bedste placering i denne 
sæson er en enkelt uge på 16. pladsen og 
endvidere fem gange på 20. pladsen, viser helt 
klart en formsvag tipper. Så på med træningstøjet 
og træn på livet løs her i spillepausen. Måske vil 

det hjælpe                                                                                           

 

9 point – FAR  

er oprykker og gør comeback i den bedste række 
efter et enkelt års fravær. En flot 2. plads i Liga´en 
i 2017 er trods alt en præstation at kigge tilbage 
på. Men det er foreløbigt ikke blevet til det 
comeback som FAR havde forventet og det er 
blevet til en evig kamp i bundgruppen og på det 
sidste helt forladt på 20. pladsen. Det er kun blevet 
til en enkelt sejr i de første 13 kampe, så nu skal 

der ske noget                                                    

 
                          

 

   Harry 


