
LIGATURNERINGEN 1. DIV. * rapport 2020 efter uge 38 *                    

 

Så er der en gennemgang af den bedste række i LUNDS TIPSTURNERING`s LIGATURNERING.  

På grund af den tvungne Corona-pause har turneringen kørt uden pause lige siden for at kunne nå at afvikle 
hele turneringsprogrammet i år. Det har betydet lidt ”rod” i de påtrykte uge-numre på skemaerne, der ikke 
rigtig har harmoneret med virkeligheden. Men selve turneringen har ellers kørt upåklageligt. Også i denne 
turnering har det tvungne X i den indgivne række, medført forøget spænding, med mere varierede rækker. 

Her efter 38 spilleuger, hvor alle har mødt hinanden to gange, følger opdelingen i de to puljer A og B, hvor 
der i pulje A kæmpes om Liga – Mesterskabet og de øvre præmiegivende placeringer. I pulje B kæmpes der 
om, at undgå en af de fire nedrykningspladser. 

 

De 10 tippere der fortsætter i Pulje A: 

 

Nr. 1 – 60 point (16-12-10) – BAMSE 

BAMSE der efterhånden har nogle år på bagen, tippede i sidste sæson i 2. Liga, hvor 
BAMSE sluttede på 1. pladsen. BAMSE er hermed debutant i den bedste Liga-række 
og her har BAMSE fortsat den stabile tipning og indtager nu 1. pladsen her i 
Danmarks bedste Liga-række rimelig sikkert. BAMSE var på et tidspunkt nede og 
runde 18. pladsen, men siden er det kun gået fremad og de sidste 24 uger har 
placeringen ikke været dårligere end 3. pladsen, heraf 5 uger på 1. pladsen. 
Spændende om BAMSE kan holde til nervepresset de sidste 9 uger. Chancen for en 

top-placering er bestemt til stede. Pøj-pøj       

 

 

Nr. 2 – 58 point (15-13-10) – BENBO 

BENBO den velkendte veteran, tippede også i 2. Liga sidste år og sluttede 
på 2. pladsen, som han også indtager nu her, men denne gang er det i 
den bedste Liga-række. I 2018 var BENBO i 3. Liga, så en lynhurtig optur 
gennem rækkerne, så det er en oprykker, der virkelig har format og som 
i 18 uger har indtaget 1. pladsen og som på intet tidspunkt har været 
dårligere placeret end 6. pladsen i uge 2. BENBO er bestemt en tipper, 
der viser vejen og som er et godt bud på Liga – Mesterskabet 2020. Held 

og Lykke med forsøget       

 

 

Nr. 3 – 57 point (14-15-9) – FAR 

FAR er den 3. af tipper fra det talentfulde oprykningsteam fra 2. Liga 
2019, hvor FAR sluttede på 4. pladsen og dermed rykkede op i den bedste 
række igen efter en lille nedtur fra rækken i 2018. FAR har forbløffet alle, 
idet han ved sidste Liga-opgørelse i uge 13 var på 20. og sidstepladsen, 
men efter fem uger på denne placering, er det efterfølgende kun gået 
fremad og det i meget høj grad og med denne eksplosive udvikling i dette 
tips-år, er der stor mulighed for at det fortsætter og FAR er så absolut et 
godt bud på Liga – Mesterskabet 2020. FAR har i øvrigt en fornem 2. plads 

i den bedste række i 2017 i bagagen. Så fortsat go´ vind       

 



Nr. 4 – 56 point (13-17-8) – SIR S 

SIR S rykkede I 2018 op I den bedste række på en “tillægsbillet” og 
klarede lige med nød og næppe skærene i den bedste række i 2019, men 
her i 2020 har SIR S for alvor fundet sig til rette i det fine selskab og har 
hele tiden været med i førerfeltet og endda med 5 uger på 1. pladsen. 
SIR S er den tipper i 1. Liga med færrest nederlag, - nemlig 8 i de 38 
kampe. Så SIR S er bestemt kandidat til den fornemme Liga – Mester – 

titel. Held og Lykke med forsøget       

 

 

Nr. 5 – 55 point (13-16-9) – NUSER 

NUSER er den sidste af de fire tippere fra det talentfulde oprykningsteam 
fra 2. Liga 2019 og som nu huserer i toppen af Danmarks bedste Liga-
række. NUSER smuttede ud af den bedste række i 2018, men efter et kort 
ophold i den næstbedste række er NUSER nu tilbage for fuld skrue og har 
især i de sidste 6 uger, stabiliseret sig her i topfeltet, men om det virkelig 
kan holde her i den afgørende afslutningsfase er spørgsmålet, men 
chancen er der i hvert fald. NUSER afslutter fem-mands-gruppen, der har 
et 3-points forspring til den nedre førergruppe. Vi må se om det holder. 

Pøj-pøj       

 

 

Nr. 6 – 52 point (13-13-12) – FOREST 

FOREST er forsvarende Liga – Mester 2019, hvor FOREST i debut-
sæsonen i Danmarks bedste Liga-række, sensationelt vandt Liga – 
Mesterskabet totalt suverænt med 85 point og ikke mindre end 7 point 
ned til nærmeste forfølger. FOREST er også i denne sæson med helt 
fremme og har i to uger indtaget 1. pladsen og har konstant været en 
trussel her i førerfeltet og finder FOREST sidste sæsons Mester-form 
frem er FOREST helt sikkert en outsider til at gentage bedriften fra sidste 

sæson. Så Held og Lykke med forsøget       

 

 

Nr. 7 – 52 point (12-16-10) – HALVOR  

HALVOR den flerstrengede signatur, er vist nok for første gang med i den 
absolut top-gruppe i den bedste Liga-række. HALVOR har dog svinget en 
del i sæsonen 2020, lige fra 19. pladsen til 3. pladsen og HALVOR lå for få 
uger siden på 14. pladsen og lå før sidste spillerunde lige under stregen, 
men fik hevet sig op til kampen om de absolutte top-placeringer. Om 
HALVOR virkelig kan overraske og komme helt op i toppen er dog 

spørgsmålet. Men de sidste 9 kampe vil vise det. Held og Lykke       

 

 

 

 

 



Nr. 8 – 51 point (12-15-11) – IDSKOV 

IDSKOV foreningens formand er en slags LIGA-Konge og den tipper der 
figurerer flest gange på LIGATURNERINGEN`s prestige-fyldte Top 3 – 
Evighedstabel. Liga – Mester i årene 1997, 2001 og 2017, samt 2. plads i 
2011 og 2019. IDSKOV er dog lidt langt fra sidste års 2. plads og er først 
her de sidste tre spillerunder hoppet om på den rigtige side af stregen og 
er dermed igen med i kampen om slutplaceringerne helt i toppen. Om 
IDSKOV virkelig har planlagt en stærk slutspurt vides ikke, men man ved 
aldrig, - IDSKOV er som regel altid god for en fin slutplacering, så lad os 

se hvad det kan blive til. Go´ vind       

 

 

Nr. 9 – 51 point (11-18-9) – MARSCHA  

MARSCHA er en af foreningens velkendte profiler, men figurerer dog 
kun på den fornemme LIGA Top 3 – Evighedstabel en enkelt gang i form 
af 3. pladsen i 2017. MARSCHA har det meste af sæsonen ligget lige 
omkring midterstregen, men har dog haft en betydelig formfremgang i 
de sidste 15 uger og har været oppe og vende på 2. pladsen, men er nu 
pludselig på lidt nedtur igen, men det lykkedes dog at blive på denne side 
af stregen og dermed deltage i kampen om top-placeringerne i 

Danmarks bedste Liga-række. Så pøj-pøj med forsøget       

 

 

Nr. 10 – 51 point (13-12-13) – FRYDKÆR 

FRYDKÆR der er super-veteran, har ellers efter en sløj start på 
turneringen, haft en betydelig fremgang og var på et tidspunkt oppe og 
runde 3. pladsen, men har på det sidste haft lidt nedtur og røg pludselig 
under stregen før sidste afgørende runde, men så alligevel lykkedes det 
for FRYDKÆR at hive sig over stregen efter fintælling og ved hjælp af den 
fine egenscore. FRYDKÆR har endnu ikke sit signaturnavn på den 
fornemme Top 3 – Evighedstabel, men chancen er der nu, så FRYDKÆR 
må betragtes som outsider. FRYDKÆR er kendt for lidt utraditionel 

tipning, så alt kan ske. Pøj-pøj       

 

 

De 10 tippere der fortsætter i pulje B:  

 

Nr. 11 – 51 point (11-18-9) – CORK 

CORK der ellers er en veltippende tipper, er uden tvivl den mest uheldige 
tipper i årets 1. Liga. CORK har ligget på 1. pladsen i 4 af årets spillerunder 
og CORK har på intet tidspunkt ligget dårligere placeret end nr. 10, men 
lige netop i den afgørende spilleuge dumpede CORK fra 8. pladsen og ned 
på 11. pladsen efter fintælling mellem 4 tippere med samme point-tal. 
Det må absolut kaldes sort uheld for tipperen CORK, der i 2018 fik en fin 
3. plads i Ligaen og en 5. plads sidste år. Men fakta er at CORK må kæmpe 

her i pulje for æren, for nedrykningsfare er der absolut ikke tale om       

 



Nr. 12 – 50 point (11-17-10) – MIKKEL 

MIKKEL der i sæson 2019 sluttede på en fornem 3. plads, havde bestemt 
heller ikke heldet med sig. I tre af årets spilleuger lå MIKKEL på 1. pladsen 
og i 33 af de 38 spillerunder lå MIKKEL over stregen også før den 
afgørende runde, men her kiksede det totalt for MIKKEL, der kun fik 
uafgjort mod 1. Liga´s bundtipper. MIKKEL havde her i de første 38 
runder den bedste egenscore i 1. Liga, men det var desværre ikke nok og 

en kamp om æren er nu realiteten i de sidste 9 uger       

 

 

 

 

 

Nr. 13 – 46 point (10-16-12) – SENIOR 

SENIOR har I lige nøjagtig halvdelen af runderne ligget over stregen, men 
har i de sidste 12 runder ligget under stregen. SENIOR har ellers fine Liga-
papirer i form af en 2. plads i 2016 og 2018, samt en 3. plads i 2014. Men 
det bliver ikke i 2020, at SENIOR kommer på Top 3 – Evighedstabellen 
igen. Nu skal der de næste 9 runder kæmpes for at holde sig på afstand 

af udrykningsstregen       

 

 

Nr. 14 – 46 point (9-19-10) – ARSENAL 

ARSENAL der ellers normalt er veltippende, har haft en lidt svag Liga-
sæson og har faktisk kun ligget på den rigtige side af stregen i 7 af 
spillerunderne. I langt de fleste runder har ARSENAL ligget omkring 
nuværende placering. ARSENAL har ellers fine placeringer på den 
fornemme Liga Top 3 – Evighedstabel i form af en 2. plads i 2010 og en 3. 
plads i 2016, men nu skal der resten af denne sæson kæmpes for at 

bevare 1. Liga-status, men mon ikke det går       

 

 

 

 

Nr. 15 – 45 point (10-15-13) – NIELSEN 

NIELSEN lå på 1. pladsen efter 1. spillerunde, men så er det også sagt, for 
sidenhen har det uge efter uge været nedre placeringer, men en tur helt 
nede på 18. pladsen. I sæsonen 2019 sluttede NIELSEN ellers på 9. 
pladsen, men i 2020 bliver det en kamp for at undgå at ryge ud af den 

fine række       

 

 

 

 



Nr. 16 – 45 point (10-15-13) – SPVK 

SPVK har haft det umådelig svært i Liga´en i år og har i mange uger ligget direkte 
på udrykningsplads, men har dog nu i de sidste 16 uger holdt sig lidt på afstand af 
de tre sidste pladser. SPVK har ellers Liga-papirerne i orden og har en 2. plads i 2013 
og en 3. plads i 2015 i bagagen, men denne sæson skal bare overståes, - 

forhåbentlig stadig med kørekort til 1. Liga       

 

 

 

Nr. 17 – 44 point (11-11-16) – TOFFEE 

TOFFEE der rykkede op i Liga´ens bedste række i 2019 og opnåede en fin 
8. plads i den første sæson, har haft det umådelig svært her i sæson 2020, 
hvor TOFFEE i næsten hele sæsonen har ligget omkring nuværende 
placering. Der skal virkelig ske noget her i de sidste 9 runder, ellers kan 

det meget vel ende galt       

 

 

 

 

 

Nr. 18 – 41 point (9-14-15) – NORWICH 

NORWICH der er tidligere Liga – Mester i 2015, har det virkelig svært i 
årets Ligaturnering, hvor placeringerne har været meget svingende, men 
mest i den nedre ende. NORWICH har ellers en fin egenscore men også 
Liga´ens højeste modscore, så måske er det noget af forklaringen. I 2019 
sluttede NORWICH på en 15. plads, men spørgsmålet er om han når helt 

derop i denne sæson. Lige nu ser det sort ud       

 

 

 

 

 

 

Nr. 19 – 39 point (7-18-13) – KINKS 

KINKS der faktisk deler Liga-Konge-titlen med formanden, har en utrolig 
fin Liga-historik med Liga – Mesterskaber i 2010, 2016 og 2018, samt 3. 
pladser i 2008 og 2013. Men her i sæson 2020 er det gået helt galt for 
Mesteren, der har ligget i bundfeltet konstant efter den ufrivillige 
Corona-pause i sin tid. I sidste sæson sluttede KINKS på en flot 4. plads, 
men her i 2020 er det meget tvivlsomt om han overlever i den fine række, 
- det ser nærmest håbløst ud, - men selvfølgelig 9 sejre i de sidste 9 

runder vil gøre underværker       

 

 



Nr. 20 – 37 point (7-16-15) – AGGER 

AGGER rykkede op i den bedste Liga-række i 2019 og lagde ud med en 
10. plads, men i denne sæson kom AGGER galt afsted lige fra starten og 
har ligget på 20. pladsen i de sidste 12 uger og der skal nu mirakler til 
hvis AGGER skal blive i rækken, så AGGER må nok se i øjnene, at løbet 

er kørt for denne gang. Men vi ved det helt klart om 9 uger        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovennævnte rapport, kan alt ske i Lunds Ligaturnering. Det er meget bemærkelsesværdigt, at 

de 4 oprykkere pt er placeret blandt de 5 bedste. Det er også meget bemærkelsesværdigt at meget prominente 

veteran-tippere ser ud til at være på vej ud af den bedste Liga-række. Mon ikke ændringen med et X i rækken har 

en hel del af skylden/æren i det der sker, for den næsten totale ensartede tegnsætning er ikke længere så 

forudsigelig          

 

 

Når året er omme kommer der en slutrapport fra Ligaturneringen´s 1. Division       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Harry 


