
LIGATURNERINGEN 3. 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. 

For at få turneringsskabelonen til at gå op, har det desværre været nødvendigt, at indsætte 11 fiktive 
signaturer, som styres af turneringslederen. 

 

De 10 tippere der fortsætter i Pulje A: 

 

Nr. 1 – 61 point (17-10-11) – OLE 

OLE er fiktiv tipper og har sat sig godt på 1. pladsen som OLE har besat de sidste 

13 uger og pt med et forspring på 3 point til nærmeste forfølger       

 

 

 

Nr. 2 – 58 point (15-13-10) – FAXE 

FAXE der debuterer I turneringen, havde store problemer i startfasen 
og var nede og vende en tur på 18. pladsen, men sidenhen er det kun 
gået fremad og især de sidste 12 uger er det blevet rigtig godt og FAXE 
fører an i et meget tæt forfølgerfelt med tre andre tippere med samme 
pointtal. FAXE har vist rigtig gode tipsevner og har en forrygende 
egenscore. Så lad os se om det lykkedes for FAXE at avancere yderligere. 

FAXE må helt sikkert blive en af oprykkerne       

 

 

Nr. 3 – 58 point (15-13-10) – STEEN 

STEEN er fiktiv tipper og var i starten helt nede og vende på 19. pladsen men 

sidenhen er det gået godt fremad, med konstant placering i topgruppen       

 

 

 

Nr. 4 – 58 point (15-13-10) – GUNNAR 

GUNNAR er fiktiv tipper og har også det meste af sæsonen ligget godt placeret 

      



Nr. 5 – 58 point (17-7-14) – MIKI 

MIKI er en levende tipper og har svinget godt op og ned i Liga´ens 3. 
division. Selv 3 uger på 20. pladsen rystede ikke MIKI, der overvandt 
nedturen og sidenhen kun er blevet bedre og bedre og MIKI har i et 
stykke tid svinget fra 2.- til 5. pladsen. Så MIKI er bestemt et godt bud til 

at besætte en oprykningsplads eller måske vinde rækken       

 

 

 

 

Nr. 6 – 55 point (13-16-9) – ALLAN 

ALLAN er fiktiv tipper og har også prøvet lidt af hvert. En uge på 20. pladsen og 

to uger på 1. pladsen       

 

 

 

Nr. 7 – 55 point (16-7-15) – JENS 

JENS er fiktiv tipper og har i fire uger besat 1. pladsen, men er nu stabil omkring 

nuværende placering       

 

 

 

Nr. 8 – 54 point (14-12-12) – JAN 

JAN er fiktiv tipper og har været oppe og snuse til 3. pladsen, men ellers placering 

omkring midten       

 

 

 

Nr. 9 – 53 point (13-14-11) – BØRGE 

BØRGE er fiktiv tipper med 5 uger på 20. pladsen og ellers placering langt under 
stregen. I den afgørende uge slog BØRGE til og hoppede over stregen for første 

gang i år       

 

 

 

Nr. 10 – 53 point (13-14-11) – PER 

PER er fiktiv tipper og har haft en hæderlig sæson med to uger på 1. pladsen og 

ellers med i top-gruppen hele tiden       

 

 



De 10 tippere der fortsætter i Pulje B: 

 

Nr. 11 – 51 point (12-15-11) – FYFFE 

FYFFE den debuterende signatur lagde ud som lyn og torden og havde 2 
uger på 1. pladsen, men sidenhen gik det meget ned ad bakke og endda 
med en enkelt uge på 20. pladsen. Før den sidste og afgørende runde, 
var FYFFE over stregen, men det kiksede desværre for FYFFE, der nu må 

kæmpe for æren og for at holde sig på afstand af udrykningsstregen       

 

 

 

 

Nr. 12 – 50 point (13-11-14) – HANS 

HANS er fiktiv tipper og havde chancen lige til det sidste. HANS har langt det 

meste af sæsonen ligget over stregen       

 

 

 

Nr. 13 – 50 point (13-11-14) – DERBY 

DERBY er debutant i Liga´en og var helt sikkert udset til en top-
placering, efter at have ligget på 1. pladsen i 14 uger, men et eller 
andet er gået galt i de sidste 4 uger, hvor det gik meget stærkt den 
gale vej og medførte en meget uventet placering i Pulje B. Så nu skal 

der kæmpes for æren og for at undgå nedrykningsplads       

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 14 – 49 point (12-13-13) – BRULA 

BRULA der jo har taget hele turen ned fra Ligaens bedste række, 
som BRULA forlod i 2018 og videre ned i Liga´ens 2. division i 2019 
og nu er i Liga´ens 3. division. BRULA startede sæsonen fornuftigt 
og var på 3. pladsen nogle uger, men derefter gik det jævnt ned ad 
bakke og i en længere periode helt ned i udrykningsfeltet. Der er 
dog bemærket lidt fremgang de sidste par uger, men BRULA kan 

stadig nå at komme i fare, hvis der slækkes på tipstegnene        

 

 

 



Nr. 15 – 49 point (12-13-13) – HÅRVARD 

HÅRVARD har oplevet op- og nedture de senere år, - 2018 i 3. Liga, 2019 
i 2. Liga og 2020 igen i 3. Liga. HÅRVARD`s placeringer i årets 3. Liga har 
også været meget svingende fra 1. pladsen og til 17. pladsen. I tiden efter 
Corona-pausen er det dog kun gået jævnt ned ad bakke, så nu skal der 
iværksættes en handlingsplan for at redde skærene og undgå udrykning 

      

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 – 47 point (12-11-15) – LUCKY 

LUCKY er tipperen med de til tider friske tipstegn, men LUCKY er også 
tipperen der har taget hele turen ned, det vil sige 1. Liga i 2018, 2. Liga 
i 2019 og 3. Liga i 2020. LUCKY har ikke vist tendenser på ændring i tips-
strategien og fortsætter ufortrødent i den vante spor, hvilket hele 
sæsonen har betydet placeringer omkring nuværende placering og 
med 3 uger på 20. pladsen. LUCKY er nu i alvorlig fare for total 
udrykning, men vi må se om der kommer en feber-redning som på 

LUCKY´s billede fra hans målmandstid       

 

 

 

 

 

 

Nr. 17 – 44 point (11-11-16) – LARS 

LARS er fiktiv tipper og har ellers ligget hæderligt placeret i en meget lang 
periode, men i de sidste tre uger er det gået helt galt, så udrykningsspøgelset 

truer alvorligt       

 

 



Nr. 18 – 41 point (9-14-15) – KAILUA 

KAILUA røg faktisk ud af Liga´ens 3. division sidste år, 
men fik en fribillet til at forsøge igen. Men intet ser ud til 
at være ændret og nuværende placering var også 
KAILUA`s slutplacering sidste år. KAILUA forsøger det 
bedste han kan, men kan simpelthen ikke komme ud af 
”udryknings-dyndet” og KAILUA er i alvorlig fare for at 

gentage bedriften fra sidste sæson       

 

 

 

 

Nr. 19 – 39 point (9-12-17) – PETER 

PETER er fiktiv tipper og er efter en flot sæson-start gået slemt tilbage og meget 

tæt på udrykning       

 

 

 

 

Nr. 20 – 38 point (10-8-20) – SPURS 

SPURS røg ud af Liga´ens 2. division sidste år og startede sæsonen som lyn og 
torden med en 2. plads, men så var det også sagt, for det gik gradvist mere og 
mere tilbage og i de sidste 12 uger har SPURS konstant ligget på udrykningsplads 
og har i alt 9 uger på 20. pladsen. Så SPURS må nok se i øjnene, at slutplaceringen 
bliver i udrykningsfeltet. Men ulykken er ikke så stor, idet Lunds Tipsforening er 

flinke til at uddele fribilletter til 3. Liga, så det vil også ske her        

 

 

 

 

 

Når året er omme kommer der en slutrapport fra Ligaturneringen´s 3. Division       

 

 

 

 

 

 Harry 

 


