
POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * efter 1. runde.                                   

 

I pokalturneringen deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen.  

Der kæmpes mand-mod-mand indtil en signatur har vundet 2 kampe og der fortsættes indtil næste runde 
begynder. Er der i en kamp, stadig ikke fundet en afgørelse inden næste runde går i gang, må der fintælling 
til efter nedenstående beskrevne regler fra Reglementshæftet: 

 

1) 2 Sejre 

2) 1 sejr mod 0 

3) Flest rigtige over de 7 kampe 

4) Førstenævnte (hjemmebane) vinder 

 

Desværre har Coruna-situationen medført et midlertidigt stop i vores turnering og bestyrelsen har truffet 
den beslutning, at Pokalturneringen af program-tekniske grunde fortsætter med uafgjorte kampe, indtil 
tips-situationen forhåbentlig inden længe bliver normal igen.  

Bestyrelsen er meget kede af, at man bliver nødt til at træffe denne afgørelse, som desværre ikke lever 
helt op til de sportslige intentioner der ellers er i turneringen. 

 

Så det betyder, at de Pokal-kampe, som endnu ikke er afgjort efter de første fem opgør her i 1. runde, får 
tilført resultatet 0-0 i de sidste to kampe og vinderen findes derefter i henhold til ovennævnte regler. 

Heldigvis blev det i 1. runde ikke nødvendigt, at tage den absolut mest vidtgående Punkt 4 i brug, så alle 
opgør er blevet afgjort ud fra en resultatsmæssig præstation. 

 

Oversiddere i 1. runde: SPVK (1), NIELSEN (1), LUCKY (2), BRULA (2): 

SPVK fik en fribillet til 2. runde, - i 2019 røg SPVK ud i 2. runde, så han har stadig chancen for at forbedre 
dette resultat i denne sæson. 

NIELSEN der også er oversidder i 1. runde, har allerede forbedret resultatet fra 2019, hvor han røg ud i 1. 
runde. NIELSEN træder for alvor ind i turneringen i 2. runde. 

LUCKY fik også direkte adgang til 2. runde og har stadig chancen for at forbedre resultatet fra 2019, hvor 
han røg ud netop i 2. runde. 

BRULA er også direkte videre til 2. runde og har hermed allerede forbedret resultatet i forhold til 2019, 
hvor BRULA røg ud i 1. runde.  

                               

           SPVK                                    NIELSEN                                   LUCKY                                          BRULA 



1. runde: 

Der var ingen interne opgør mellem tippere i den bedste række. 

 

Der var følgende opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

 

NUSER (2) – TOFFE (1): (8 – 7, 4 – 4, 7 – 7, 9 – 6): Et godt udlæg for NUSER i den 1. kamp, var et godt 
udgangspunkt og en fantom-uge i 4. opgør, betød at NUSER fra den næstbedste række, fik fældet en af de 
bedste tippere fra den ypperste række. TOFFEE kæmpede bravt i fire kampe, men måtte for 2. sæson i træk 

konstatere sig færdig efter den 1. kamp i Pokal´en                                                                                  

GALWAY (1) – SPURS (2): (8 – 8, 4 – 2, 9 – 6): For 2. sæson i træk måtte SPURS lide den skæbne, at blive 
slået ud i 1. runde. To svage uger i træk kostede dyrt for SPURS og GALWAY fra den bedste række indløste 

billet til Pokalturneringens 2. runde. GALWAY nåede helt frem til kvartfinalen i 2019                                

                                                                                            

                     TOFFEE færdig efter Pokalen´s 1. runde                        SPURS også ude efter 1. runde           

 

LUND (1) – VINDING (2): (8 – 8, 3 – 6, 7 – 7, 5 – 6): Meget overraskende måtte LUND fra den fine række, se 
sig slået ud i 1. runde af Pokal´en af en lavere rangerende tipper, for 2. sæson i træk. En storsejr til 
VINDING i den 2. kamp lagde grunden til en samlet sejr og sammen med endnu en sejr i den 4. kamp, betød 
det at VINDING fra den 2. bedste række tog den samlede sejr hjem mod den velkendte 1. divisionstipper 

LUND, der hermed er færdig i Pokal´en                                                                                                      

KAILUA (2) – IDSKOV (1): (7 – 8, 4 – 4, 5 – 7): Her var det KAILUA fra den næstbedste række, der efter to 
nederlag i tre kampe, måtte slippe grebet og forlade Pokalturneringen efter 1. runde, for 2. sæson i træk. 
Men det var også DT`s absolutte top-tipper formanden IDSKOV han mødte og den velsmurte tipsmaskine 
er ikke sådan at hamle op med. I 2019 forlod IDSKOV Pokalturneringen efter 1. runde og efter absolut 
ligestilling efter syv kampe og efter absolut fintælling i form af nederlag p.g.a. udebane, men her i 2020 er 

IDSKOV sikkert videre                                                                                                                                

                 

LUND overraskende færdig i Pokal´en efter 1. runde            KAILUA var uden chance mod formanden       



SCHØN (2) – DERBY (1): (9 – 8, 4 – 4, 9 – 7): Den debuterende 1. divisions-tipper DERBY må lidt 
overraskende se i øjnene, at det er slut i Pokal´en efter 1. runde. DERBY røg i 2019 ud i 2. runde. SCHØN fra 
den næstbedste række overraskede med to meget fine sejre i de tre kampe. Så i forhold til 2019, hvor 

SCHØN røg ud efter 1. runde, var det en klar forbedring                                                                             

VIPTIP (2) – MARSCHA (1): (7 – 8, 6 – 4, 7 – 6): Her har vi en af 1. rundes største overraskelser, idet den 
normalt stærkt-tippende MARSCHA fra den bedste række, trods en sejr i den første kamp, måtte indkassere 
to nederlag i træk og dermed et farvel til Pokal´en efter 1. runde, for 2. sæson i træk. Hårde Pokal-tider for 
MARSCHA, der vandt Pokalturneringen i 2017. VIPTIP fra den næstbedste række, nåede frem til 3. runde i 
2019 og fik en fin sejr i hus her, efter to særdeles gode tipsuger i træk og VIPTIP fik hermed billet til 2. 

runde                                                                                                                                                   

                                                       

DERBY overraskende ude af Pokal`en efter 1. runde             MARSCA ude efter overraskende nederlag       

 

MIKI (2) – KINKS (1): (8 – 8, 5 – 4, 6 – 6, 6 – 5): I dette opgør skete der en af de helt store sensationer, idet 
den skrappe turneringsleder KINKS røg ud efter fire kampe mod den upåagtede tipper MIKI fra den 
næstbedste række. Der var ingen tvivl om den samlede sejr, idet to beskedne sejre og to uafgjorte kampe, 

var nok for MIKI til at fuldføre triumfen og sende KINKS til tælling                                                              

LIONS (1) – DUNCAN (2): (7 – 8, 4 – 3, 7 – 5): Der var udsigt til succes efter 1. kamp i Pokal´en for det 
sammensatte 2. divisionshold hold DUNCAN, men sådan skulle det ikke gå og de to efterfølgende nederlag 
kostede videre deltagelse i turneringen for denne sæson. Den stærke 1. divisions-tipper LIONS der røg ud i 
1. runde i 2019, klarede den bedre i denne sæson og LIONS kvalificerede sig foreløbig til Pokal´ens 2. runde.  

                                        

           KINKS fra den bedste række sendt til tælling                   Her 2 af de 4 tippere fra den sammensatte  

                                                                                                            signatur DUNCAN der er ude efter 1. runde       

  



Der var følgende opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

MESSI (3) – FAR (1): (8 – 8, 3 – 4, 5 – 5, 8 – 5, 6 – 8): Et opgør mellem to skrappe tippere, der begge nåede 
langt i Pokal´en i 2019. Den fiktive tipper MESSI nåede helt fra til kvartfinalen og FAR nåede helt frem til 3. 
runde. Her i årets Pokal, var der hård kamp om at sikre sig billet til 2. runde og selv en stor-sejr til MESSI i 
den 4. kamp, var ikke nok og en sikker sejr i den 5. kamp, var nok til at sikre FAR den samlede sejr og en 

billet til 2. runde og måske videre succes i turneringen                                                                             

MALTHE (1) – BRØNDBY (3): (8 – 5, 4 – 4, 7 – 9, 5 – 6): Her har vi 1. runde´s største sensation, idet Pokal-
Mesteren 2019 MALTHE, røg ud i 1. runde mod den fiktive tipper BRØNDBY fra den laveste række. Ikke ret 
mange havde forudset dette udfald, for efter den 1. kamp hvor 1. divisionstipperen MALTHE stor-sejrede, 
troede de fleste vist at MALTHE kunne spadsere den hjem, men så tog BRØNDBY fat og efter et uafgjort 
resultat, kom en sikker sejr hjem og derefter det afgørende hug i den 4. kamp. MALTHE helt sensationelt 

ude af årets Pokalturnering. BRØNDBY overraskende videre til Pokalen´s 2. runde                                      

NORWICH (1) – SOFUS (3): (8 – 8, 4 – 4, 7 – 7, 9 – 8, 11 – 9): I denne kamp var den i øjeblikket særdeles 
godt tippende NORWICH fra den absolutte top i den bedste række, der var klar favorit. Men SOFUS den 
gamle dreng, gjorde hård modstand og spillede lige op med den meget formstærke NORWICH i de tre 
første kampe, men så slap kræfterne op for SOFUS og to efterfølgende sejre til NORWICH gjorde det af med 
SOFUS for denne gang og kan NORWICH holde stilen fremadrettet, er der absolut en stor chance for at 
forbedre 2. pladsen i Pokal-turneringen tilbage i sæsonen 2014 og 3. pladsen i Pokal´en tilbage i 1993. Så 

kun Pokal-mesterskabet mangler      . Fortsat god vind                                                                             

                                                               

Pokal-Mester 2019 MALTHE sensationelt ude                               Kræfterne slap op for SOFUS       

 

VILLA (3) – FOREST (1): (7 – 8, 4 – 5): Den fiktive tipper VILLA var den første signatur, der røg ud af 
Pokalturneringen 2019, efter to nederlag i streg. DT-Mesteren fra 2019 FOREST fra den bedste række, var 
da også stor-favorit i dette opgør og levede helt op til forventningerne. FOREST var i Pokal-semifinalen i 

2019 hvor han røg ud efter 7 kampe med kun et nederlag. Så FOREST sikkert videre til 2. runde                 

SELECT (1) – FRÆSER (3): (8 – 8, 2 – 4, 6 – 6, 6 – 6, 11 – 11, 0 – 0, 0 – 0): Her i dette opgør, var der endnu 
ingen af de to tippere, der havde vundet to kampe efter fem hårde opgør og man måtte gå til fintælling, 
hvor den ene sejr til den fiktive tipper FRÆSER, afgjorde opgøret og sendte FRÆSER videre til 2. runde og 
dermed 1. divisions-tipperen SELECT ud af turneringen. Om SELECT kunne have vendt opgøret i de sidste to 
kampe forbliver uopklaret. I øvrigt nåede den fiktive tipper FRÆSER helt frem til 3. runde i 2019, hvor han i 
lighed med dette opgør røg ud efter 7 kampe med kun et nederlag. Denne gang var det dog med modsat 

fortegn. SELECT røg også ud i 1. runde i 2019                                                                                             

 SELECT ude af Pokalturneringen efter fintælling       



MANUTD (3) – FUTTE (1): (8 – 7, 4 – 4, 5 – 7, 7 – 6): Et noget overraskende slutresultat, hvor den fiktive 
tipper MANUTD, fra den laveste række, efter fire hårde kampe, løb af med den samlede sejr og billetten til 
Pokalen´s 2. runde. FUTTE fra den toppen af den bedste række, nåede helt frem til kvartfinalen i 2019 og 
havde rimelig gode kort på hånden efter ligestilling efter de tre første kampe, men så smuttede den i det 4. 
kamp og hermed futtede FUTTE af for denne gang. Den fiktive tipper MANUTD videre til Pokalturneringens 

2. runde                                                                                                                                                   

ARSENAL (1) – STOKE (3): (8 – 6, 4 – 4, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 8, 0 – 0, 0 – 0): Endnu et opgør, der måtte afgøres 
efter fintælling og med en sejr til begge sider, var det den samlede opnåede score, der blev afgørende til 
fordel for storfavoritten ARSENAL fra den bedste række. ARSENAL nåede frem til Pokal´ens 3. runde i 2019 
og har en 3. plads i Pokal´en fra 2007 i bagagen. Den debuterende STOKE-tipper fra 3. division, lagde ud 
med et forsmædeligt nederlag og man troede det blev et kort opgør, men STOKE fandt hurtigt de rigtige 
takter frem og gjorde rigtig god modstand og fik endda en sejr i hus, så måske kunne STOKE have skabt en 
sensation her, men det må desværre stå hen i det uvisse. Omstændighederne gjorde det i hvert fald af med 

STOKE i Pokalturneringen for denne gang                                                                                                 

                                 

FUTTE overraskende ude af Pokal´en                     Debutanten STOKE gjorde god modstand – men røg ud       

 

ZLATAN (3) – SENIOR (1): (8 – 8, 4 – 4, 6 – 6, 7 – 6, 8 – 8, 0 – 0, 0 – 0): Der var på forhånd lagt op til et hårdt 
opgør her mellem den skrappe fiktive 3. divisions-tipper ZLATAN, der har en flot 2. plads i Pokal´en 2017 i 
tips-CV´et og mod den velkendte tipper SENIOR fra foreningens bedste række. Begge tippere nåede frem til 
2. runde i 2019, hvor SENIOR også her måtte lide den skæbne at ryge ud efter kun et enkelt nederlag i de 
syv kampe. Om SENIOR kunne have vendt opgøret i de sidste to kampe er noget der aldrig bliver afklaret. 
Men fakta er at SENIOR er ude af årets Pokalturnering og den fiktive tipper ZLATAN er videre til 2. runde  

TRUMF (3) – CORK (1): (8 – 8, 4 – 4, 6 – 6, 5 – 7, 9 – 9, 0 – 0, 0 – 0): I dette opgør var Pokal-mesteren 2018 
CORK fra den bedste række storfavorit og i 2019 nåede CORK også helt frem til kvartfinalen, så den fiktive 
tipper TRUMF, der nåede frem til 2. runde i 2019, var ikke levnet en chance, men gjorde dog overraskende 
god modstand, men indkasserede et nederlag i den 4. kamp, hvilket betød at den samlede sejr faldt ud til 
fordel for CORK, som hermed er videre til Pokal´ens 2. runde. Om TRUMF kunne have ændret udfaldet i de 

sidste to kampe er nok tvivlsomt, så den fiktive tipper TRUMF ude for denne gang                                     

UHRE (3) – FRYDKÆR (1): (8 – 8, 5 – 3, 6 – 6, 6 – 8, 8 – 9): Veteran-tipperen FRYDKÆR fra den bedste række 
var på papiret nok favorit i denne kamp, selv om FRYDKÆR ikke kom længere end til 1. runde i Pokal´en 
2019 og selv om FRYDKÆR ikke har de store traditioner i Pokalturneringen. UHRE fra den lave række nåede 
dog helt frem til semifinalen i Pokal´en 2019, så helt grøn i turneringen er UHRE dog ikke. Efter de første tre 
kampe, havde UHRE de bedste kort i hånden og manglede kun en enkelt sejr i at indløse billet, men så gik 
veteranen FRYDKÆR i aktion og vendte kampen med to sejre i træk og hermed blev UHRE sendt ud af 
Pokal´en her i 1. runde. FRYDKÆR fortsætter jagten for at få sin signatur på Pokal´ens Top 3 – Evighedstabel 

                                                                                                                                                            



                                                         

                    SENIOR ude af årets Pokalturnering                           UHRE også ude af Pokalturneringen                     

 

Der var følgende interne opgør mellem tippere fra 2. division: 

AGGER (2) – TYNDE (2): (6 – 5, 4 – 4, 6 – 6, 7 – 7, 7 – 9, 0 – 0, 0 – 0): Selv om det var to tippere fra samme 
række, var TYNDE klar favorit i kraft af tidligere tiders præstationer i Pokal´en, blandt andet Pokal-Mester i 
2015 og helt frem til 3. runde i 2019, så gode Pokal-traditioner. AGGER der røg ud i 1. runde i 2019, bed dog 
rigtig godt fra sig og et overraskende udlæg med en sejr i den første kamp, gjorde at man anede en lille 
overraskelse her, men efter tre hårde uafgjorte kampe, kom TYNDE i gang og fik en sejr i hus. Denne sejr og 
størrelsen på sejren, skulle vise sig at blive afgørende og om AGGER virkelig ville have slået til i de sidste to 
kampe bliver aldrig afklaret, men omstændighederne betød at AGGER var færdig i Pokal´en 2020 og at 

TYNDE fik en tynd samlet sejr hjem og hermed billet til 2. runde                                                              

HARRY (2) – BØLLE (2): (7 – 7, 4 – 4, 7 – 7, 9 – 10, 11 – 9, 0 – 0, 0 – 0): Her var 1. rundes absolutte lokal-
opgør mellem to tippere fra den næstbedste række. På grund af 37 års accienitet i foreningen, var HARRY 
klar favorit. BØLLE er en efternøler med meget færre LT-år bag sig. HARRY har ikke færre end tre 2. pladser 
i Pokal´en 1985, 1987 og 2000 i bagagen, så nu må det snart være på tide, at disse placeringer bliver 
forbedret. En chok-sejr til BØLLE i den 4. kamp, kunne dog ikke ryste veteranen HARRY, der har prøvet det 
der er værre, så HARRY viste lige flaget i den 5. kamp og storsejren her betød farvel til BØLLE i denne års 

Pokalturnering og en billet til 2. runde til formstærke HARRY, der ser frem til bedre tider                           

ZICO (2) – STEAM (2): (8 – 7, 4 – 6, 6 – 7): To tippere der I 2019 begge røg ud efter 1. runde. ZICO tipperen 
der vandt Pokalturneringen helt tilbage i tidernes morgen 1985, var på rette spor efter den første kamp, 
men så kom der trods hæderlig tipning, to fæle nederlag i vejen for den videre deltagelse og det var slut for 
denne gang. STEAM stor-tippede lige nøjagtig på det rigtige tidspunkt og præsterede to sejre i træk og 

indløste hermed billet til Pokal´ens 2. runde. Så STEAM ønskes god vind videre frem i turneringen            

 

            

                    AGGER                                               BØLLE                                                         ZICO 

           3 tippere der alle røg ud af Pokalturneringens 1. runde i de interne 2. divisions-opgør       

 



Der var følgende opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division: 

 

FOX (2) – LEEDS (3): (7 – 7, 5 – 4, 6 – 6, 7 – 7, 9 – 9, 0 – 0, 0 – 0): Et åbent opgør mellem to skrappe tippere, 
FOX der var Pokal-Mester i 2016 og som nåede frem til 3. runde i 2019 og den fiktive tipper LEEDS der tabte 
Pokalfinalen i 2019. Så ingen soleklar favorit. FOX præsterede dog at vinde en af de fem spillede kampe og 
det var på grund af de indtrufne omstændigheder, nok til en samlet sejr og billet til Pokal´ens 2. runde. 

Pokalfinale-deltageren fra 2019 den fiktive tipper LEEDS, var hermed ude af årets Pokalturnering                 

LPHJ (2) – AYA (3): (8 – 6, 4 – 5, 6 – 7): For 2. sæson i træk måtte 2. divisionstipperen LPHJ forlade Pokal´en 
efter 1. runde. LPHJ lagde ellers ud med en meget sikker sejr og mon ikke de fleste troede, at LPHJ ville 
fortsætte i turneringen, men trods hæderlig tipning i de to næste kampe, lykkedes det ikke, da AYA fra den 
laveste række lige netop var en tand bedre (end de fleste) i de to efterfølgende kampe, hvilket betød 

samlet sejr til AYA og for 2. sæson i træk en billet til 2. runde                                                                   

 

 LPHJ måtte også i 2020 forlade Pokalturneringen efter 1. runde       

 

CHELSEA (2) – PIRLO (3): (8 – 8, 3 – 6, 7 – 7, 5 – 6): Der var ingen speciel favorit i denne kamp, men man 
havde nok troet, at 2. divisionstipperen CHELSEA ville rende af med sejren. Men den brutale nedsabling i 
det 2. opgør, kom CHELSEA sig aldrig over og måtte hermed for 2. sæson i træk, se sig slået i Pokalen´s       

1. runde og endda af en fiktiv tipper PIRLO fra den laveste række. PIRLO hermed videre til 2. runde            

CHAMP (3) – PIQUET (2): (8 – 7, 2 – 5, 9 – 6): Her var det et opgør mellem to tippere, der begge nåede helt 
frem til 3. runde i 2019, før de røg ud. PIQUET gav ellers godt igen efter nederlaget i den første kamp og 
med en kæmpesejr i den 2. kamp, var der lagt op til tæt løb, men lige netop i den afgørende kamp, havde 
den fiktive tipper CHAMP en fantom-uge og PIQUET var hermed ude af årets Pokalturnering og CHAMP 

hermed videre til 2. runde                                                                                                                     

 

                                                        

               CHELSEA slået ud af fiktiv tipper                               PIQUET også stødt ud af fiktiv tipper       



Der var følgende interne opgør mellem tippere fra 3. division: 

 

IPSWICH (3) – LUTON (3): (9 – 8, 2 – 4, 7 – 7, 7 – 4): Et slags lokal-opgør mellem to fiktive tippere fra den 
laveste række. Rimelig jævnbyrdighed efter de tre første kampe, men så storsejrede IPSWICH og sikrede sig 

hermed billet til Pokalen´s 2. runde. Den fiktive tipper LUTON hermed færdig for denne gang                      

NORDBAG (3) – WBA (3): (6 – 8, 5 – 3, 6 – 5): Her i dette opgør mellem to tippere fra 3. division, lagde den 
fiktive tipper WBA hårdt ud med en meget sikker sejr i den første kamp, men den debuterende tipper 
NORDBAG gav ikke op og sejre i de to efterfølgende kampe gav en samlet sejr til debutanten NORDBAG og 

hermed en billet til Pokalturneringens 2. runde. Den fiktive tipper WBA ude af Pokal´en efter 1. runde       

BAMSE (3) – FCK (3): (7 – 8, 4 – 4, 7 – 5, 10 – 6): En opgør mellem to tippere, der begge røg ud af Pokalen´s 
1. runde i 2019. BAMSE var en langsom starter og troede, at det var forbi efter nederlag i den første kamp 
og uafgjort i næste kamp, men BAMSE mente dog ikke, at det kunne være rigtigt, at en fiktiv tipper skulle 
besejre ham, så BAMSE viste lige i de to efterfølgende kampe, at der er forskel på ”ægte tippere” og 

”fiktive tippere”         . En storsejr og en endnu større storsejr, - SÅDAN ! FCK ude af Pokal´en for denne gang 

og billet til 2. runde til BAMSE                                                                                                                

 

SPVK, NIELSEN, LUCKY OG BRULA var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre. 

Følgende er videre efter 1. runde: 

DT 1. division: 11 sign.: SPVK, FAR, GALWAY, IDSKOV, NORWICH, FOREST, ARSENAL, CORK, LIONS, 
FRYDKÆR, NIELSEN. 

DT 2. division: 11 sign.: LUCKY, NUSER, FOX, VINDING, TYNDE, SCHØN, VIPTIP, MIKI, HARRY, STEAM, BRULA. 

DT 3. division: 10 sign.: IPSWICH, BRØNDBY, AYA, PIRLO, CHAMP, FRÆSER, MANUTD, NORDBAG, ZLATAN, 
BAMSE. De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen. 

 

2. runde i Pokalturneringen er ifølge programmet i foreningens spilleskabelon, UGE 15 og det bliver vi 
nødt til at henholde os til. 

Det betyder at alle spiller uafgjort indtil videre.  

Vi kan jo ikke vide hvor lang tid der går inden vi har en egnet Tips 13 kupon igen, så vi må følge 
udviklingen og håbe, at der i yderste fald kan spilles bare én ”rigtig” kamp ud af de 7 kampe i 2. runde, så 
der trods alt kan komme en lidt sportslig afgørelse. 

Skulle den ufrivillige pause trække ud mere end 7 spillerunder, ja så tager bestyrelsen bestik af 
situationen og en anden løsning vil blive drøftet. 

 

 

 

 

 

 

 

   Harry 


