
LIGATURNERINGEN 3. DIV. * rapport 2020 efter uge 13 *                             

 

Så er der en lille rapport fra Ligaturneringens 3. division 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. 

Her i denne række har det desværre været nødvendigt, at indsætte 11 ”fiktive tippere” på grund af for få 
tilmeldinger. For at få turneringen og underturneringerne til at gå op i en højere enhed, er dette 
nødvendigt. Tipstegnene for de fiktive tippere sættes af turneringslederen. 

 

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: 

 

23 point – JENS fiktiv tipper                                

 

22 point – DERBY  

der er ny deltager i Ligaturneringen, har vist rigtig 
gode evner i denne disciplin og DERBY tromler 
deruda´. Laveste placering i sæsonen er en enkelt 
4. plads og ellers otte uger på 1. pladsen. Ja det er 
rigtig godt gået, men det store spørgsmål er om 
det kan fortsætte? Den kommende periode vil vise 

om den foreløbige succes holder. Go´ vind            

                          

21 point – OLE fiktiv tipper                                                                               DERBY 

 

20 point – JAN fiktiv tipper                                

 

19 point – PETER fiktiv tipper                                

 

19 point – PER fiktiv tipper                                

 

19 point – GUNNAR fiktiv tipper                           

 

19 point – HANS fiktiv tipper                                



18 point – HÅRVARD  

der er nedrykker efter en enkelt sæson i den 
næstbedste række, er nogenlunde med og lå i en 
længere periode i Top 3 – feltet og endda en enkelt 
uge på 1. pladsen. Men desværre er HÅRVARD 
begyndt at vise svaghedstegn og et kraftigt fald 
ned i rækken, men mon ikke det lige er et kort 
udfald, så vi ser makkerholdet HÅRVARD fremme 

i rækken igen. Det regner vi med, - go´ tur            

                    

16 point – ALLAN fiktiv tipper                                                                      

 

De 10 tippere der dags dato ligger over opdelingsstregen: 

 

15 point – BRULA  

der i sidste sæson røg ned fra den næstbedste 
række efter en fintælling og dårligere egenscore, 
var i den bedste Liga-række i 2018 og vi forventer 
nu at se tipning på et niveau der aspirerer til optur 
i rækkerne igen. BRULA startede da også sæsonen 
rigtig godt og vi troede alle at der virkelig var lagt 
op til opturen, men desværre gik det lidt ned ad 
bakke igen, men nu er placeringen blevet 
stabiliseret, så vi tror stadig på BRULA.                  
Husk nu: X X X X - FY, FY SKAMME, SKAMME * 

ellers går det galt                                               
                    

 

14 point – FAXE er ny tipper i Liga-Turneringen og 
har vist allerede fundet ud af, at det ikke bare er 
lige ud ad landevejen at være med her. Der skal 
tænkes alvorligt over tegnene man sætter uge 
efter uge. En opstart i den nedre ende med lidt op- 
og nedture har sendt FAXE hen på nuværende 
placering som nr. 12 og det er vist accepteret. Men 
lad os nu se om FAXE måske kan kæmpe sig højere 

op i rækken,- go´ vind                                          

 

 

                                                  

                                          

 

14 point – SPURS  

rykkede ned fra den næstbedste række i 2019 og 
mon ikke SPURS forventer en hurtig tilbagevenden 
igen. SPURS har det meste af sæsonen ligget i top 
–10, men har desværre pludselig vist svagheds-
tegn og er rykket lidt ned til nuværende placering. 
Så lad os håbe det kun er for en kort bemærkning 

og at opturen pludselig kommer. Held og lykke       

 

 

 

                                                   

                                            

 

13 point – BØRGE fiktiv tipper                           



13 point – MIKI  

sluttede i 2019 lige over udrykningsstregen og 
klarede lige netop kravene til et nyt forsøg i 
rækken. En 5. plads efter 1. runde gav grund til 
optimisme, men niveauet faldt lynhurtigt til 
området lige under top – 10 stregen, så det er ikke 
just imponerende. MIKI har også en trang til 
mange X´er og det er selvfølgelig frivilligt, men 
taktikken kan være kostbar i relation til 

placeringen. Men fortsat go´ vind                                           

 

12 point – LARS fiktiv tipper                                

 

12 point – FYFFE  

er ny tipper i turneringen og med det knaldhårde 
udlæg som FYFFE præsterede, troede man lige, at 
det var en ny fantom-tipper, med blandt andet to 
uger på 1. pladsen. Men efter endnu en periode 
med placeringer lige over midten, faldt niveauet til 
nuværende placering som nr. 17, så var det en 
slags døgnflue-tipper eller kommer der mon en 
opblomstring igen? Den kommende periode vil 

vise hvad FYFFE har i sig                                     

 

                     

 

12 point – STEEN fiktiv tipper                                

 

11 point – LUCKY  

der i sæson 2019 røg ud af Liga´ens 2. division med 
hele turneringens svageste egenscore, har ikke 
mistet modet og kæmper stadig bravt, men 
allerede nu ser det ikke for godt ud og egenscoren 
er katastrofal dårlig, men alligevel er det på 
forunderligvis lykkedes at få tre sejre i hus. Men 
trangen til at sprede usædvanligt mange X´er ud er 
også kostbar for LUCKY og måske bør kursen og 

taktikken ændres inden det er for sent-go´vind       

 

                           

 

10 point – KAILUA  

havde ikke held med tipningen i sæson 2019 hvor 
KAILUA faktisk rykkede ud af Liga´ens 3. division. 
Men et nyt forsøg i rækken her i 2020, viser ikke 
den store forandring i tipningen, selv om der i 
starten af sæsonen var nogle lyspunkter med 
hæderlige placeringer, men det holdt desværre 
ikke så længe og fire uger itræk på 20. pladsen er 
fakta lige nu. Kan KAILUA mon forbedre det? Ja 

tiden vil vise det                                                

                   

                                                                               Harry              

 


