
POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * efter 2. 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) Førstnævnte (hjemmebane) vinder 

 

Desværre medførte Coruna-situationen et midlertidigt stop i vores turnering og bestyrelsen traf den 
beslutning, at Pokalturneringen af program-tekniske grunde fortsatte med uafgjorte kampe, indtil tips-
situationen igen var ”normal”.  

Bestyrelsen er meget kede af, at man blev nødt til at træffe denne afgørelse, men det blev dog ”kun” til 4 
kampe her i 2. runde, der blev tilført resultatet 0-0, så 2. runde blev alligevel sluttet på rimelig sportslig 
vis med op til 3 spillede kampe til at afgøre videre deltagelse. 

 

Desværre blev det her i 2. runde nødvendigt, at tage den absolut mest vidtgående Punkt 4 i brug i et enkelt 
tilfælde, men ellers blev de øvrige opgør afgjort ud fra en resultatsmæssig præstation. 

 

2. runde: 

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

 

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

 

LUCKY (2) – SPVK (1): (6 – 7, 5 – 5, 7 – 7):  

De to af oversidderne fra 1. runde mødtes her og 
det blev en ret lige kamp, hvor favoritten SPVK fra 
den bedste række, lagde ud med en beskeden sejr 
som dannede grundlaget for den samlede sejr. To 
efterfølgende uafgjorte kampe kunne ikke ændre 
på, at LUCKY lige som i 2019 røg ud i 2. runde. 
SPVK fortsætter i 3. runde og er hermed blandt de 
16 bedste i årets Pokalturnering.  

 

 

 

 

     

                   LUCKY                                    SPVK  



NUSER (2) – FAR (1): (8 – 6, 6 – 3):  

På forhånd var favoritværdigheden til fordel for 
den højst rangerede spiller FAR, der i sæson 2019 
nåede frem til Pokalturneringens 3. runde, men 
virkeligheden var en helt anden og rent faktisk 
blev det til to meget sikre sejre til NUSER, der i 
sæson 2019 røg ud netop i 2. runde. Så NUSER 
hermed lidt overraskende videre til 3. runde. 

 
     

                     FAR                                     NUSER       

 

 

    

                                                                           

FOX (2) – GALWAY (1): (8 – 6, 5 – 7, 8 – 6):  

Et spændende opgør mellem den tidligere 
Pokalmester 2016 veteranen FOX fra den 
næstbedste række, der mødte 1. divisions-
tipperen GALWAY, der i 2019 nåede helt frem til 
kvart-finalen. Først en sejr til begge sider, men så 
tog FOX stikket hjem i den 3. og afgørende kamp. 
Så i denne sæson var det slut for GALWAY her efter 
2. runde og FOX løste for 2. sæson i træk billet til 
Pokalens 3. runde.    

               GALWAY                              FOX       

 

 

 

 

 

 

TYNDE (2) – NORWICH (1): (8 – 7, 8 – 7):  

TYNDE fra den tynde ende af den næstbedste 
række, mødte her den absolutte top-tipper i den 
bedste række NORWICH, der naturligvis var 
storfavorit. NORWICH med de tidligere tiders gode 
placeringer i Pokal´en jagter Pokalmesterskabet, 
der mangler blandt trofæerne, men det skulle 
heller ikke blive i denne sæson. For en gangs skyld 
levede TYNDE ikke op til sit signaturnavn, idet 
tipningen i de to kampe på ingen måde var tynd, 
men aldeles fremragende. Så TYNDE for 2. sæson 
i træk med i Pokalens 3. runde. Top-tipperen 
NORWICH sensationelt ude af årets 
Pokalturnering. 

 

 

 

 

     

                 NORWICH                            TYNDE       

 

 



ARSENAL (1) – HARRY (2): (7 – 7, 7 – 6, 7 – 8):  

Her har vi rundens mest jævnbyrdige opgør og det 
eneste opgør, der blev afgjort efter 4. prioritets-
reglen ”Hjemmebane vinder”. Selv om den 
automatiske udregning havde sendt HARRY 
videre, kunne HARRY ikke leve med denne fejl i 
henhold til reglerne, så det blev naturligvis rettet i 
programmet. ARSENAL der i sæson 2019 nåede 
frem til 3. runde gentager succesen i denne sæson. 
Men såvel i 1. runde som i 2. runde var 
marginalerne absolut i ARSENAL´s favør. Bedste 
resultat for ARSENAL i Pokal´en hidtil, var 3. 
pladsen i 2007. HARRY har ikke mindre end tre 2. 
pladser 1985, 1987 og 2000, så der var lagt op til 
en forbedring her i 2020, men sådan skulle det ikke 
gå og afsked med Pokalturneringen med mindst 
mulige margen.  

      

                    HARRY                           ARSENAL       

 

 

 

STEAM (2) – LIONS (1): (7 – 5, 5 – 6, 7 – 5):  

Der var ingen tvivl om, at LIONS fra den bedste 
række var favorit i dette opgør, men det blev 
meget overraskende STEAM fra 2. division, der løb 
af med den samlede sejr og dermed en billet til 
Pokalens 3. runde.  Begge tippere røg i 2019 ud i 1. 
runde, så en klar forbedring for såvel LIONS som 
for STEAM. Ingen af de to tippere har deres 
signatur-træk på Pokal´ens Top 3 – Evighedstabel, 
men STEAM har stadig chancen.  

 

 

 

 

 

BRULA (2) – NIELSEN (1): (6 – 6, 5 – 6, 7 – 7):  

Et meget jævnbyrdigt opgør mellem to tippere, 
hvoraf begge ikke har de store traditioner i 
Pokalturneringen og begge røg ud i 1. runde i 
2019. Begge var oversiddere i 1. runde og fik 
dermed en fribillet her til 2. runde. Den højst 
rangerende tipper NIELSEN fra den bedste række 
tog som ventet stikket hjem, men det var dog ikke 
en imponerende sejr. BRULA med de friske 
tipstegn var tæt på men det glippede og farvel til 
Pokal´en for denne gang. NIELSEN klar til 3. runde.  

  

                     LIONS                                STEAM       

 

 

 

 

  

                   BRULA                               NIELSEN                

 

 



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

 

BRØNDBY (3) – IDSKOV (1): (5 – 5, 7 – 7, 8 – 7): 

Den fiktive 3. divisions-tipper BRØNDBY 
fortsætter med at udradere formandens 
signaturer og i 2. runde var det hovedsignaturens 
IDSKOV der stod for tur. IDSKOV er toptipper fra 
den bedste række og var storfavorit i dette opgør 
og med to 2. pladser og to 3. pladser tidligere i 
Pokal´en var der lagt op til en absolut top-
placering i Pokal´en i denne sæson, men sådan 
skulle det ikke gå. I 1. runde slog BRØNDBY lige så 
sensationelt, sidste års Pokal-Mester MALTHE (der 
også ejes af formanden) ud af turneringen. Pokal-
nedtur for formanden og en fantastisk succes for 
den fiktive tipper BRØNDBY.  

 

FOREST (1) – CHAMP (3): (5 – 8, 7 – 5, 6 – 8): 

FOREST og CHAMP mødte også hinanden i 3. 
runde i sidste sæson og da var det FOREST der løb 
af med den samlede sejr og til slut opnåede en fin 
3. plads i Pokal´en. I denne sæson fik den fiktive 
tipper CHAMP revanche og fik en meget sikker 
samlet sejr i hus og dermed endnu en sensation, 
hvor en storfavorit måtte lide den tort, at blive 
slået ud af en fiktiv 3. divisions-tipper. 

 

ZLATAN (3) – CORK (1): (8 – 6, 6 – 7, 6 – 6): 

Pokalmester 2018 CORK fra den bedste række, var 
absolut favorit i dette opgør mod den fiktive 3. 
divisionstipper ZLATAN, der dog har opnået en fin 
2. plads i Pokal´en i 2017. CORK nåede i sidste 
sæson helt frem til ¼-finalen, men ZLATAN`s store 
sejr i den 1. kamp, kunne CORK godt nok svare igen 
på, men ikke på tilfredsstillende vis og hermed 
afsked med Pokal´en for denne gang. Den fiktive 
tipper ZLATAN hermed videre til Pokal´ens 3. 
runde. 

 

FRYDKÆR (1) – BAMSE (3): (6 – 8, 7 – 6, 8 – 8): 

Veteran-tipperen FRYDKÆR fra den bedste række 
var vel nok favorit i dette opgør mod BAMSE fra 
den laveste række. Dog har BAMSE i 2010 opnået 
en fin 2. plads i Pokal´en og det er ikke lykkedes for 
FRYDKÆR at få sin signatur på Top – 3 
Evighedstabellen og det blev heller ikke i sæson 
2020 det skete. BAMSE`s hårde udlæg med den 
meget sikre sejr i 1. kamp, var mere end FRYDKÆR 
kunne svare igen på så overraskende nok, blev det 
BAMSE der løste billet til Pokal´ens 3. runde og                  
FRYDKÆR færdig for denne gang.                                              

                    

                 IDSKOV                            BRØNDBY       

 

 

                FOREST                                 CHAMP       

 

 

                  CORK                                   ZLATAN       

 

    

                 FRYDKÆR                            BAMSE                                     



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

 

IPSWICH (3) – VINDING (2): (7 – 6, 7 – 6):  

Endnu en fiktiv tipper IPSWICH fra den laveste 
række, havde succes i 2. runde. To beskedne sejre 
var nok for IPSWICH og hermed var VINDING fra 2. 
division, lidt overraskende ude af årets 
Pokalturnering. VINDING har ellers tidligere 2015 
opnået en fin 3. plads i Pokal´en. 

 

 

 

SCHØN (2) – AYA (3): (5 – 6, 8 – 6, 5 – 8):  

Ingen af de to signaturer, har de store traditioner 
i Pokalturneringen, men i kraft af divisionsstatus 
var det nok ventet, at SCHØN ville rende af med 
den samlede sejr, men AYA fra den laveste række 
er godt tippende i denne sæson og en beskeden 
sejr i den første kamp, fulgt op af en stor-sejr i den 
tredje og afgørende kamp, betød en sikker samlet 
sejr og billet til 3. runde. SCHØN færdig i Pokal´en 
for denne gang. 

 

 

PIRLO (3) – VIPTIP (2): (8 – 5, 7 – 6):  

Den fiktive tipper PIRLO fra den laveste række, 
lagde ud med en storsejr og en opfølgende 
beskeden sejr, var nok til at sende VIPTIP ud af 
Pokal-turneringen. VIPTIP nåede ellers frem til 3. 
runde i 2019, men det gik ikke denne gang. Den 
fiktive tipper PIRLO videre til 3. runde. 

 

 

 

 

 

FRÆSER (3) – MIKI (2): (6 – 6, 6 – 6, 8 – 6):  

Efter to hårde opgør mellem den fiktive tipper 
FRÆSER fra den laveste række og MIKI fra 2. 
division, slap kræfterne op for MIKI, der fik en på 
hatten i det tredje og  afgørende opgør. Så den 
fiktive tipper FRÆSER har for 2. sæson i træk løst 
billet til 3. runde i Pokal´en. MIKI ude af Pokal´en 
for denne gang.  

                                                                                                                

 

                VINDING                           IPSWICH       

         

              SCHØN                                    AYA       

 

 

 

                  VIPTIP                               PIRLO       

 

 

 

                  MIKI                                   FRÆSER                     



Der var et enkelt rent 3. divisions-opgør: 

 

MANUTD (3) – NORDBAG (3): (8 – 7, 6 – 6, 8 – 7): 

Her det eneste rene 3. divisions-opgør i 2. runde. 
Der var ingen tvivl om den samlede sejr, hvor den 
fiktive tipper MANUTD hentede to sejre i de tre 
opgør. NORDBAG der debuterer i Pokal´en kunne 
ikke få tipningen op på det høje niveau, som den 
fiktive modstander MANUTD præsterede. 
NORDBAG hermed ude af Pokal´en efter 2. runde 
i 2020. 

 

 

 

 

 

 

               

           NORDBAG                              MANUTD       

 

Følgende er videre efter 2. runde: 

 

DT 1. division: 3 sign.: SPVK, ARSENAL, NIELSEN. 

DT 2. division: 4 sign.: NUSER, FOX, TYNDE, STEAM. 

DT 3. division: 9 sign.: IPSWICH, BRØNDBY, AYA, PIRLO, CHAMP, FRÆSER, MANUTD, ZLATAN, BAMSE.  

De fremhævede signaturer er alle fiktive tippere ”styret” af turneringslederen. 

 

Som det fremgår af ovennævnte, er Pokalturneringen 2020 meget speciel, idet der ”kun” er 3 tippere videre 
til 3. runde fra foreningens bedste række.  

 

Meget bemærkelsesværdigt er der 7 fiktive tippere med blandt de 16 tilbageværende tippere i Pokal´en. 

 

3. runde i Pokalturneringen startede i uge 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Harry 


