
 

POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * efter ¼-finalerne.                             

 

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 

 

 

 

Følgende er videre efter 3. runde: 

 

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

DT 2. division: 2 sign.: FOX, STEAM. 

DT 3. division: 3 sign.: BRØNDBY, AYA, FRÆSER.  

 

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

 

Alle 3 tilbageværende 1. divisionstippere overlevede 3. runde, hvor det især gik ud over 3. divisionstipperne, 
der i 3. runde mistede 2/3 af de tilbageværende tippere.  

 

Men der er stadig 2 fiktive tippere med blandt de 8 tilbageværende tippere i Pokal´en. 

 

 

                 

 

 



Kampene i de spændende ¼-finaler: 

 

SPVK (1) – FOX (2): (7 – 7, 9 – 9, 2 – 2, 5 – 6, 5 – 4, 7 – 8): 

Opgør mellem SPVK, der huserer i bundregionen i D.T.´s bedste række og veteranen FOX der rykkede ud af 
den bedste række i sidste sæson og som sigter meget højt på en omgående tilbagevenden til den bedste 
række og FOX er da også i denne sæson helt i front af D.T.´s 2. division. Opgøret blev et maraton-opgør over 
seks kampe, førend vinderen var fundet og det blev FOX der rendte af med sejren og dermed den 
eftertragtede billet til Pokalfinalens semifinale. FOX har jo fine papirer i Pokalturneringen og kan se tilbage 
på et Pokal-Mesterskab i 2016, så nu er der 25% chance for en gentagelse i 2020. SPVK der hænger noget i 
Danmarksturneringen, så sit snit til at overraske her i Pokalen og kæmpede bravt, men forgæves. SPVK kan 
dog forlade Pokalen med værdighed og oprejst pande og kan nu koncentrere sig 100% om at klare skærene 

i Danmarksturneringen. Held og lykke til FOX i semifinalen       

 

                                                                                 

FOX er i stødet her i Pokalen                                                       SPVK kæmpede bravt men er ude       

 

 

BRØNDBY (3) – AYA (3): (5 – 6, 8 – 8, 5 – 3, 6 – 8): 

En slags lokal-opgør med to tippere fra Danmarksturneringens 3. division. BRØNDBY den fiktive tipper er 
styret af turneringslederen og er at finde i midterfeltet af D.T.`s 3. division. AYA der er kendt for lidt satset 
tipning til tider, er fantastisk godt tippende i denne sæson og med helt i front og på den baggrund, var AYA 
også favorit i opgøret. Den første kamp startede da også helt efter bogen for AYA, men så kom BRØNDBY 
pludselig på banen og efter en uafgjort, kom en storsejr hjem til BRØNDBY i den 3. kamp og AYA kom pludselig 
under et stort pres. Men AYA klarede presset og svarede igen med en tilsvarende storsejr og dermed var 
billetten til semifinalen hjemme for AYA. Den fiktive tipper BRØNDBY færdig i Pokalen 2020. AYA er blandt 
de fire sidste i Pokalen 2020 og er den lavest rangerende tipper i semifinalen, så uanset resultatet her er det 

en succes-oplevelse for AYA, - held og lykke       

 

                                                                           

AYA besejrede den fiktive tipper                                                BRØNDBY færdig i Pokalen 2020       



FRÆSER (3) – ARSENAL (1): (4 – 7, 8 – 10): 

I dette opgør mellem den fiktive tipper FRÆSER fra den øvre del af D.T.`s 3. division og ARSENAL fra den øvre 
del i D.T.´s bedste række, var den rutinerede ARSENAL storfavorit. ARSENAL har en 3. plads i 
Pokalturneringen 2007 som bedste resultat. Opgøret blev ¼-finalens korteste opgør og der blev ikke vist 
nogen nåde fra ARSENAL´s side og i kun to kampe blev FRÆSER nedsablet godt og grundigt og ARSENAL viste 
virkelig forskellen på 1. division og 3. division. Den fiktive tipper FRÆSER fik ikke et ben til jorden og er hermed 
færdig i Pokalen 2020. ARSENAL tordner videre i Pokalturneringen og er nu blandt de sidste fire, så held og 

lykke       

 

                                                                          

ARSENAL svømmer videre i Pokalen                                                       FRÆSER færdig i Pokalen 2020       

 

 

 

 

 

STEAM (2) – NIELSEN (1): (8 – 6, 7 – 9, 4 – 3): 

Her var det også umuligt, at udpege vinderen af opgøret på forhånd. STEAM der er lidt svingende i D.T.´2. 
division og for det meste opholder sig i den tunge ende, burde være ”underdog” i dette opgør mod NIELSEN 
fra den fineste D.T.-række. NIELSEN er dog dumpet ned i det absolutte bundfelt i den fine række, så tipningen 
her i 2020 er ikke just imponerende. Opgøret blev dog utrolig spændende og efter en stor-sejr til begge sider, 
var der lagt op til en spændende 3. kamp og her slog STEAM til, dog med en meget beskeden sejr. NIELSEN 
er hermed ude af Pokalturneringen 2020. STEAM er blandt de fire bedste og må med sin chance-betonede 

tipning, nok betragtes som en outsider til at tage årets Pokaltitel, så held og lykke med forsøget       

 

                                                                            

STEAM er outsider til Pokal-titlen                                                        NIELSEN klarede den ikke       

 



SEMI-FINALERNE i Pokalturneringen starter i uge 36. 

 

De to spændende opgør ser således ud og på papiret er FOX og ARSENAL favoritter til at nå Pokalfinalen, men 
kan de mon leve op til favoritværdigheden ??? 

 

FOX (2) – AYA (3) 

og 

ARSENAL (1) – STEAM (2) 

 

Vinderne af de to opgør ryger direkte i Pokalfinalen 2020. 

De to tabere fortsætter til kampen om 3. pladsen. 

 

 

 

 

   Harry 

 

 


