
LIGATURNERINGEN 2. 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 fire oprykningspladser. I pulje B kæmpes der om, at undgå en af de fire 
nedrykningspladser. 

 

De 10 tippere der fortsætter i Pulje A: 

 

Nr. 1 – 61 point (17-10-11) – SCHØN 

SCHØN sluttede i sæson 2019 på en 14. plads i Liga´ens 3. division, men 
fik en fribillet til 2. Liga her i 2020 og den har han udnyttet godt. Efter lidt 
famlende tipning i starten, hvor SCHØN var nede og vende på 16. 
pladsen, har SCHØN nu indtaget 1. pladsen i de sidste 18 uger i træk og 
har et forspring på 3 point til nærmeste forfølger, så alt andet en 

oprykning til SCHØN vil være en overraskelse. Så fortsat go´ vind       

 

 

 

Nr. 2 – 58 point (15-13-10) – FUTTE 

FUTTE startede også sæsonen meget svagt og var helt nede på 20. 
pladsen på et tidspunkt, men har nu ligget på 2. pladsen i sammenlagt 8 
uger, så FUTTE satser meget hårdt på at vende tilbage til den bedste 
række, som han forlod i sidste sæson. Mon ikke det lykkes, - tips-formen 

er i hvert fald i orden. Held og Lykke med forsøget       

 

 

 

 

 

Nr. 3 – 57 point (14-15-9) – DEVILS 

DEVILS opnåede en 4. plads i 3. Liga i 2019 og rykkede hermed op i denne 
2. Liga og som det ser ud nu, går DEVILS direkte gennem rækken og 
direkte op i Danmarks bedste Liga-række. DEVILS har en enkelt uge været 
nede og runde 13. pladsen, men ellers har DEVILS konstant været med i 
den absolutte top, så mon ikke DEVILS også vil være her om 9 uger. Vi 

håber det bedste       

 

 



Nr. 4 – 57 point (15-12-11) – VINDING 

VINDING har i flere sæsoner ligget i B – puljen efter udskilningen efter de 
første 38 runder. I denne sæson lykkedes det for VINDING, at komme op 
i A – puljen og udsigterne er pt lyse. VINDING har ellers haft en meget 
lang periode i den absolutte bundgruppe, men i løbet af kun 4 uger 
lykkedes det VINDING at rykke helt gevaldigt fra 17. pladsen og op til 3. 
pladsen og VINDING har siden hen holdt sig her omkring, så mon ikke 

VINDING holder hele vejen hjem? Go´ vind       

 

 

 

Nr. 5 – 56 point (12-20-6) – SOFUS 

SOFUS har haft en rigtig god sæson og har det meste af sæsonen været 
placeret omkring nuværende placering og SOFUS slutter at i det absolutte 
topfelt, hvor der er 4 point ned til de nærmeste forfølgere. SOFUS har kun 
tabt 6 kampe indtil videre, så det er en fin statistik. SOFUS har været med i 
A – puljen i de sidste par sæsoner, men uden det helt store held. Men SOFUS 
forventer, at det i år lykkes at få en billet til det fine selskab i Danmarks 

bedste Liga-række, så pøj-pøj       

 

 

 

 

Nr. 6 – 52 point (12-16-10) – LIONS 

LIONS var tæt på oprykning i sidste sæson, men det glippede og der var 
indtil for to uger siden intet der tydede på, at LIONS ville være at finde i 
A-puljen her efter delingen, da LIONS lå på 16. pladsen, men LIONS har 
åbenbart tilrettelagt sæsonen, således at han topper lige her på det 
rigtige tidspunkt og VUPTI et gevaldigt hop op i rækken til sæsonens hidtil 
bedste placering. Men der er hård konkurrence lige her omkring, så mon 

LIONS kan blive endnu bedre. Held og Lykke       

 

 

 

 

Nr. 7 – 52 point (13-13-12) – ZICO 

ZICO veterantipperen har I de sidste par sæsoner forgæves forsøgt at 
vende tilbage til den bedste Liga-række, men det er en svær opgave. Igen 
i denne sæson er han med fremme i A-puljen, men der mangler lige det 
sidste spring op til oprykningskandidaterne. ZICO har ligget omkring 
nuværende placering det meste af sæsonen, men en enkelt uge oppe på 

3. pladsen. Kom så ZICO, - i år skal det være, pøj-pøj       

 

 

 



Nr. 8 – 52 point (13-13-12) – SELECT 

SELECT Liga-turneringslederen, der overraskende rykkede ned fra den 
bedste række i sidste sæson, satser naturligvis på en hurtig 
tilbagevenden til den bedste række. SELECT har sin signatur på den 
fornemme LIGA – Top 3 – Evighedstabel i form af et LIGA – Mesterskab i 
det herrens år 1986.  SELECT har da også været rigtig godt tippende i det 
meste af sæsonen og har i omkring halvdelen af ugerne ligget på 2.- og 
3. pladsen, men her i de sidste 7 uger er det gået lidt ned ad bakke. Men 
med en god slutspurt er det stadig muligt, at udskifte visitkortet med 

teksten 1. Liga-spiller, så held og lykke med forsøget        

 

 

Nr. 9 – 51 point (13-12-13) – MORAN 

MORAN LIGA-turneringens ide-mand havde i 2019 et elendigt Liga-år og 
gik helt rabundus i den bedste Liga-række og rykkede ned i denne 
sekundære række. MORAN klarede på et hængende hår at kvalificere sig 
til A-puljen og har nu stadig chancen for at gøre comeback i Danmarks 
bedste Liga-række i det nye år. MORAN har dog svinget lidt i denne 
sæson, men har faktisk ligget på 1. pladsen i 4 uger, men også være nede 
og vende på 16. pladsen, men det er som om der er lidt stigende 

formkurve i øjeblikket, så måske lykkedes det, pøj – pøj       

 

 

Nr. 10 – 51 point (12-15-11) – CHELSEA 

CHELSEA balancerede på stregen lige til det sidste, men klarede skærene 
og er nu i A-puljen, hvor han kan konkurrere med far ZICO om at blive 
den bedste LUNDS-tipper på Færøerne. CHELSEA har også svinget en del, 
med placeringer lige fra 4. pladsen og til 17. pladsen, men chancen for 
succes er der nu, det kræver bare sejre fra nu af og til juleaften, så er 
gaven måske hjemme i form at et adgangskort til LUND´s fineste Liga-

række. Tips-talentet er der jo, - så held og Lykke       

 

 

De 10 tippere der fortsætter i Pulje B: 

  

Nr. 11 – 50 point (14-8-16) – PIQUET 

PIQUET havde chancen lige til det sidste, men det gik ikke den rigtige vej 
for PIQUET og han sluttede på den kedelige plads lige under stregen. 
PIQUET har ellers vist rigtig gode takter det meste af sæsonen og var en 
lang periode med helt fremme i topfeltet, men for ca. ti uger siden 
begyndte en lille nedtur, men først under stregen her de sidste to uger, så 
det er surt for PIQUET. Så nu gælder det æren for nedrykningsfare bliver 

der næppe tale om       

 

 

 



Nr. 12 – 50 point (12-14-12) – NANDO 

NANDO rykkede op fra 3. Liga sidste år via en 6. plads og en fribillet til 2. 
Liga. NANDO gjorde hvad han kunne, men der var blevet for langt op til 
stregen. NANDO var ellers efter strålende tipning i de første 31 uger, 
udset til at være med i A-puljen, men en fæl nedtur i de sidste 7 uger 
henviste NANDO til denne nuværende placering, hvor NANDO i stedet 
for oprykningskamp, nu må kæmpe om æren og om at undgå at komme 

i nedrykningsfare       

 

 

Nr. 13 – 49 point (11-16-11) – HARRY 

HARRY har i mange år satset hårdt på en tilbagevenden til Danmarks bedste Liga-
række, men desværre rækker tips-evnerne ikke. I sidste sæson ville HARRY være 
avanceret til 1. Liga, såfremt han blot havde spillet uafgjort i den sidste kamp, men 
sådan skulle det ikke gå og nu er chancen røget for i år, hvor det også kiksede i 
slutfasen hvor HARRY røg under stregen i de sidste to uger. HARRY har dog også været 
utrolig ustabil og har været placeret lige fra. 3. pladsen og op til 17. pladsen, så nu skal 

der samles kræfter for ikke at gå helt rabundus       

 

Nr. 14 – 49 point (13-10-15) – BØLLE 

BØLLE har været svagt tippende i denne sæson og har næsten hele 
sæsonen været placeret på udrykningsplads, så faktisk er nuværende 
placering en lille optur for BØLLE, idet det er bedste placering siden uge 
1, hvor BØLLE lå på 6. pladsen. BØLLE har faktisk fine papirer, idet 
BØLLE på et ophold i den fine 1. Liga-række, præsterede at få sin 
signatur på den fornemme LIGA Top 3 – Evighedstabel i form af en 2. 
plads i 2015. Så BØLLE har oplevet bedre tider, men må nu kæmpe for 

at bevare 2. Liga-statussen       

 

Nr. 15 – 49 point (14-7-17) – STEAM 

STEAM har bestemt ikke haft en god Liga-sæson, idet STEAM det meste 
af sæsonen har ligget omkring nuværende placering og endda har 
indtaget 20. pladsen i 5 uger. STEAM er jo kendt for friske tipstegn og 
viger ikke tilbage for at have 5 X´er i sin række. Det kan til tider være 
succesfuldt, men i denne sæson ser det  ikke ud til at være tilfældet. 
STEAM skal nu til at koncentrere sig for at undgå at komme i 

nedrykningfare       

 

 

Nr. 16 – 47 point (11-14-13) – FOX 

FOX er den tipper i 2. Liga, der har de bedste Liga-papirer fra 1. Liga, i form af 
et Liga – Mesterskab i 2007, en 2. plads i 2008 og en 3. plads i 1989. Men papirer 
alene gør det ikke og FOX har ikke rigtig vist potentialet i år, hvor bedste 
placering er en 8. plads, men for det meste har FOX huseret et godt stykke 
under stregen, dog for 4 uger siden var FOX på 10. pladsen men en nervøs 
periode har ført FOX godt ned i rækken. Der er lang vej op til tidligere tiders 
succes  og nu skal der i stedet kæmpes for overlevelse i den næstbedste Liga-

række       



Nr. 17 – 46 point (11-13-14) – TØFTING 

TØFTING må være 2. Liga´s største negative overraskelse. I 14 uger lå 
TØFTING på 1. pladsen, men så gik det virkelig ned ad bakke og nedturen 
har åbenbart ingen ende og nu på 17. pladsen og i akut nedrykningsfare. 
Hvordan er dette muligt? Et blackout af dimensioner. Der skal vist indkaldes 
til krisemøde blandt tips-holdet der står bag TØFTING. Lad os se om I kan 

vende skuden, - held og Lykke       

 

 

 

 

Nr. 18 – 41 point (10-11-17) – GALWAY 

GALWAY der debuterede I 2. Liga sidste år med en fin 8. plads, har haft 
det hårdt i år. GALWAY lagde ellers godt ud og var på et tidspunkt på 4. 
pladsen, men efter den ufrivillige Corona-pause er det gået helt galt og 
GALWAY har nu indtaget 19. pladsen i 9 uger i træk og derefter 18. 
pladsen i 9 uger, så det synes umuligt med en redning. Men intet er 

selvfølgelig umuligt       

 

 

 

Nr. 19 – 37 point (8-13-17) – VIPTIP 

VIPTIP var I sidste sæson snublende tæt på at erhverve sig 1. Liga-status 
og ville med 1 point mere være hoppet op i 1. Liga. Det var måske meget 
godt det ikke endte sådan, for VIPTIP`s tipning i 2020 er ikke engang god 
nok til at være med i 2. Liga, hvor VIPTIP i 16 uger har indtaget 20. 
pladsen, der dog på grund af en diskvalifikation i rækken, er blevet afløst 
af de sidste 9 uger på 19. pladsen. En redning her virker håbløst og skulle 

det ske er det Årets Mirakel       

 

 

 

 Nr. 20 – 0 point – LPHJ 

LPHJ er desværre blevet disket og slutter feltet af       

 

   

    

 

  Når året er omme kommer der en slutrapport fra Ligaturneringen´s 2. Division       

 Harry 


