
POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * efter semifinalerne.                         

 

Der var to spændende opgør i semifinalerne. Som beskrevet i sidste rapport, var FOX og ARSENAL klare 
favoritter til at nå Pokalfinalen, men kunne de mon leve op til favoritværdigheden ??? 

Læs rapporten fra de spændende opgør her: 

 

FOX (2) – AYA (3): (7 – 5, 4 – 4, 6 – 5): 

Veteranen FOX der er Top-tipper i D.T.´s 2. division, var storfavorit i dette opgør. FOX figurerer på den 
fornemme Top 3 – Evighedstabel, hvor FOX præsterede at blive Pokal – Mester i 2016. Modstanderen var 
den lidt upåagtede AYA, der mest er kendt for lidt vovet tipning til tider men dog i år huserer i top-feltet af 
D.T.´s 3. division. Den første kamp forløb helt efter bogen og FOX hev en storsejr hjem, så alle troede, at FOX 
ville sejre i to kampe, men i den 2. kamp så lykkedes det alligevel AYA at få et uafgjort resultat hjem og 
dermed ”forlænget spilletid” og endnu en kamp. Men AYA kunne ikke gøre noget og satsningen i den sidste 
kamp gav bagslag og der var ingen tvivl om udfaldet i den 3. kamp som FOX også vandt, så en meget sikker 
samlet sejr til FOX, som for 2. gang i tips-karrieren er i den prestigefyldte LUNDS TIPSFORENING`S 

POKALFINALE og hermed har chancen for at blive Pokal – Mester for 2. gang      . Tillykke til FOX med det 
hidtil opnåede. AYA må hermed tage til takke med kampen om 3. pladsen, men det er nu heller ikke så ringe 

en præstation endda      . Også tillykke til AYA med det hidtil opnåede. 

 

     

                                         FOX                                                                                           AYA 

                              hev sejren hjem                                                                       tabte opgøret 

                 og er hermed i Pokalfinalen                                     men er videre til kampen om 3. pladsen       

 

 

 

 



ARSENAL (1) – STEAM (2): (9 – 5, 5 – 4): 

I dette opgør var den velkendte stærke LUND`s tipper ARSENAL, fra D.T.´s bedste række, soleklar favorit mod 
den utraditionelle tipper STEAM fra D.T.´s 2. division. ARSENAL har i 2007 opnået en fin 3. plads i 
Pokalturneringen. ARSENAL er kendt for uhyggelig stabil tipning på top-niveau. Modstanderen STEAM er til 
gengæld kendt for chancebetonet tipning og utraditionel tipning, hvor der til tider indgår en del krydser. I 
semifinalen´s 1. kamp blev STEAM totalt udraderet med et kæmpe nederlag. ARSENAL tog ingen chancer og 
præsterede en fantastisk egenscore helt i top og da STEAM jo var klar over, at der skulle noget helt særligt 
til, hvis han skulle besejre en så prominent tipper som ARSENAL, satsede STEAM det bedste han kunne, men 
det gav desværre også bagslag, idet holdene ikke overraskede så meget som STEAM havde håbet på. 
Returopgøret blev stille og roligt, idet opgøret i realiteten allerede var afgjort, men ARSENAL hev endnu en 
sejr hjem. Så ARSENAL er for første gang i LUNDS-karrieren i LUNDS TIPSFORENING`S POKALFINALE, så 

tillykke med det      . STEAM går videre til kampen om 3. pladsen og det er trods alt også en særdeles fin 

præstation            

 

                                      

                            ARSENAL                                                                                                     STEAM 

                        vandt sikkert                                                                                     satsede stort og tabte 

         og er hermed i Pokalfinalen                                                       men er videre til kampen om 3. pladsen        

 

 

 

 

Finalerne starter i uge 43. 

 

POKALFINALE 2020: FOX (2) – ARSENAL (1) 

 

KAMPEN OM 3. PLADSEN: AYA (3) – STEAM (2) 

 

    

                                                                                                                                                                        Harry 


