
LIGATURNERINGEN 2. DIV. * rapport 2020 efter uge 13 *                    

 

Så er der en lille rapport fra Ligaturneringens næstbedste 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: 

 

26 point – TØFTING  

sluttede i sidste sæson på 11. pladsen i 3. Liga, 
men fik en fribillet til Liga´ens 3. division og den 
chance har TØFTING udnyttet i allerhøjeste grad. 
De to tippere bag signaturen TØFTING har virkelig 
fået gang i tipningen og syv uger på 1. pladsen 
taler sit eget sprog og med pæn afstand til alle 
andre. Faktisk er TØFTING stukket af og om nogen 
kan hente TØFFE en nok tvivlsomt. Så fortsat go´ 

TØF-tur                                                              

 

22 point – DEVILS  

er oprykker og debutant i den næstbedste række 
og klarer sig fantastisk godt i denne sæson, hvor 
det er blevet til en enkel uge på 9. pladsen ellers 
kun topplaceringer og i en periode har der været 
lagt beslag på 2. pladsen. Så om DEVILS virkelig 
kan gå lige igennem rækken bliver spændende og  

følge. Evnerne ser i hvert fald ud til at være der       

 

19 point - HARRY  

veteranen glippede oprykning på målstregen i 
sæson 2019, så der er kun en vej for HARRY i 
denne sæson og det er opad. Denne gang må det 
ikke glippe, så det er med at høste point nok, så 
man har noget at stå imod med, hvis der pludselig 
skulle komme en down-periode. HARRY har 
rækkens bedste egenscore og det er kun blevet til 
et enkelt nederlag. Det tog lidt tid inden HARRY 
fandt den rette kurs, med en længere periode i 
bagfeltet, men nu er der rettet ind til mere optur 

                                                                       

                                  

 

                                    

 

 

                                    

 

 



19 point – NANDO  

der er oprykker med en 6. plads i 3. Liga i sidste 
sæson, er fantastisk godt tippende i denne sæson 
og NANDO ligger konstant på baghjul af førerfeltet 
og venter kun på at slå til når det rigtige tidspunkt 
indtræffer. Sæsonen er dog stadig ung og der kan 
ske meget endnu, men de rigtige takter er der 

bestemt, så lad os se hvad det kan blive til             
                                

 

19 point – SELECT  

LT-turneringslederen måtte i sidste sæson se en 
overraskende nedrykning fra den bedste række i 
øjnene. SELECT LIGA-Mester i 1986, satser helt 
bestemt på en hurtig tilbagevenden til den bedste 
række og har også lagt ud med rigtig god tipning 
og har konstant ligget omkring nuværende 
placering, så tips-formen er helt i top og så gælder 
det bare om at forblive på dette niveau resten af 

sæsonen                                                              

                          

 

 

18 point – SOFUS  

der i sidste sæson blev nr. 9, er rimelig godt 
kørende og har lige fra sæsonens start, været 
placeret her i den øvre del af rækken. Planen for 
SOFUS i denne sæson er at være med i den øverste 
gruppe når udskilningen sker efter uge 38, så i 
første omgang arbejdes på en god udgangs-

position, så må vi se hvor meget det rækker til        
                                 

 

18 point – SCHØN  

sluttede i sæson 2019 på en 14. plads i 3. Liga, men 
fik alligevel udleveret en fribillet til Liga´ens 
næstbedste række. SCHØN var godt med i 
slutningen af 2019, så det var forventet, at det ville 
fortsætte her i den nye sæson, men der var store 
udsving i starten, indtil han endelig fandt tråden 
igen og nu er SCHØN fast mand i den øvre halvdel, 

så lad os se om det holder                                     

 

 

                                

                                  

18 point – PIQUET  

gjorde comeback i 2. Liga, i form af en fribillet, 
efter et enkelt år i den laveste række. I starten af 
sæsonen færdedes PIQUET mest i den nedre 
halvdel og ingen troede rigtig på ham. Men 
pludselig kom PIQUET i gang og endda med et 
enkelt besøg på 1. pladsen og siden hen er det gået 
forbavsende godt og der er gode udsigter, men 

sæsonen er lang endnu, så vi får se                      

                                 

                                  



16 point – FUTTE  

er nedrykker fra den bedste række og satser 
bestemt på en hurtig tilbagevenden til de højere 
luftlag. Det har dog været lidt problematisk indtil 
videre, da tips-formen har været rigtig dårlig og 
har medført placeringer i det absolutte bundfelt 
og også en enkelt uge på 20. pladsen. Men på det 
sidste er det som om FUTTE er ved at komme på 

rette spor, så måske vil det lykkes                      

 

 

 

 

                                    

 

 

 

16 point – GALWAY 

var med i oprykningskampen i sæson 2019, men 
klarede ikke kravene. Så GALWAY gør forsøget 
endnu engang og er efter lidt svingninger i 
sæsonens start nu begyndt at få en form for 
stabilitet, men der mangler dog stadig et lille ryk 

opad, men mon ikke det pludselig kommer            

 

 

 

                            

De 10 tippere der dags dato ligger under opdelingsstregen: 

 

16 point – ZICO  

sluttede sidste sæson af på 10. pladsen og mon 
ikke målet er, at komme op i den bedste række, så 
han har chancen for at genvinde Liga-
Mesterskabet som han vandt tilbage i 1992. Det 
ville jo være en usædvanlig præstation her 30 år 
efter. ZICO´s tipning har dog en vis ustabilitet, men 
dog er placeringerne for det meste her i midten af 

rækken. Så pøj, pøj med projektet                          

                                

 

15 point – MORAN  

havde en skidt sæson i 2019, hvor han efter 
katastrofal dårlig tipning rykkede ud af den bedste 
række. MORAN der som tidligere nævnt er 
ophavsmand og idemand til denne Liga-Turnering, 
er helt bestemt meget opsat på at hente en 
returbillet til den bedste række og lagde da også 
sæsonen ud, med et ophold på fire uger på 1. 
pladsen, men siden er det desværre gået lidt 
stærkt ned ad bakke. Så MORAN det er nu du skal 
bruge pauseperioden på at justere lidt på 

taktikken, - så held og lykke                                

 

                               



15 point – LIONS  

blev nr. 7 i sidste sæson og glippede oprykning i 
sidste kamp. Det var derfor forventet, at LIONS 
ville være med helt fremme igen i denne sæson, 
men måske har skuffelsen ikke helt fortaget sig, 
for tipningen her i den nye sæson har været noget 
ustabil og for det meste har det været placering i 
det nuværende niveau. Om det bliver bedre må 

tiden vise                                                                                           

 

 

 

14 point – VINDING  

der i sidste sæson med en feber-redning i sidste 
kamp, reddede opholdet i denne række, har ikke 
ændret væsentligt på taktikken og er igen at finde 
i den nedre ende af rækken. 1. pladsen efter den 
første uge fik VINDING da lige lov at opleve, men 
derefter et længere ophold i bundregionen. Dog 
spores der nu lidt fremgang, så måske er der nye 

tider på vej for VINDING                                     

 

 

                             

 

 

 

13 point – FOX  

veteranen, der i sidste sæson kun lige nøjagtig 
reddede opholdet i rækken efter fintælling, har 
papirerne i orden, med tre placeringer på den 
fornemme Top 3 -Evighedstabel, i form af Liga-
Mesterskab i 2007, 2. plads i 2008 og en 3. plads 
tilbage i 1989. Desværre kan gode papirer alene 
ikke ændre placeringen, der i denne sæson stort 
set har været i samme niveau som nuværende 
placering. FOX for dælen da, nu må du tage dig 
sammen og fremvise hvad mange års tipserfaring 

i LUND´s betyder                                                

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

13 point – CHELSEA  

der i sidste sæson på et hængende hår og på grund 
af en god egenscore reddede endnu et ophold i 
rækken, er heller ikke særlig godt tippende i denne 
sæson og i år er egenscoren bestemt ikke 
imponerende. CHELSEA startede rimeligt på det 
jævne, men er faldet ned til nuværende niveau og 
det er ikke noget at råbe hurra for. Så brug nu den 

ufrivillige tipspause til at udtænke en ny taktik                                    



11 point – BØLLE  

sluttede på 13. pladsen i 2019 og er desværre på 
endnu lavere niveau i denne sæson, hvor der stort 
set kun er noteret placeringer i den absolutte 
bund og endda med to forsmædelige jumbo- 
pladser. Der er langt op til BØLLE´s højdepunkt i 
Liga-karrieren med 2. pladsen i 2015. Faktisk 
familiens eneste Top 3 - Liga-placering. Så nu skal 
BØLLE koncentrere sig om, at overleve i rækken og 
det gøres bedst ved at kæmpe sig op i den bedste 
halvdel inden uge 38 og delingen, så er man trods 

alt reddet                                                                                        

 

11 point – LPHJ  

sluttede sidste sæson på en pæn 8. plads i 3. Liga, 
men fik en fribillet til den næstbedste række. LPHJ 
har dog skuffet fælt i denne sæson og LPHJ har 
stort set konstant været placeret på de tre sidste 
pladser. Så der skal helt andre boller på suppen, 
hvis man skal være succesfuld her i turneringen, 
ellers ender det galt. Men en ny god taktik kan 
måske udtænkes her i perioden hvor vi venter, pøj, 

pøj                                                                   

                               

11 point – VIPTIP  

glippede i sidste øjeblik en ellers ”sikker” 
oprykning i 2019 og om det er chokket herfra der 
endnu ikke har bundfældet sig for VIPTIP vides 
ikke, men præstationen i den nye sæson er 
bestemt ikke til oprykning, - tværtimod. To 20. 
pladser og ellers placeringer i nærheden er hvad 
det er blevet til indtil nu og om det kan 
ændresvides ikke. Men måske får VIPTIP en gylden 

periode igen, - lad os nu se                                

 

  

                               

9 point – STEAM sluttede sæson 2019 på 13. 
pladsen i 3. Liga så en fribillet fulgte til den 
næstbedste Liga-række. Men STEAM der er 
velkendt for nogle friske X´er ind imellem, startede 
ellers sæsonen rimeligt, men har i seks af ugerne 
ligget på denne kedelige 20. plads. Så kære STEAM 
hvis der skal handles, skal det vist være nu. Ny 
taktik skal udtænkes og følges slavisk, så er der 

måske en chance, ellers ender galt, pøj, pøj             

 

                                  

 

 Harry 


