
POKALTURNERINGEN * rapport fra 2020 * Finale / 3.-4. plads.                          

 

Fire skrappe signaturer har kæmpet sig frem til de præmiegivende kampe, i henholdsvis Pokalfinalen og 
kampen om 3.-4. pladsen. 

Vinder i hver af de to kampe, er den signatur der først vinder to kampe. 

 

 

Kampen om 3. – 4. pladsen i POKALTURNERINGEN 2020: 

 

AYA (3) – STEAM (2): (7 – 7, 4 – 7, 9 – 6, 4 – 5): 

Kampen om 3. pladsen stod mellem to af foreningens meget utraditionelle tippere, der ikke er bange for at 
fyre en del X´er af på ugens kupon. På grund af den højere divisionsstatus, var STEAM tildelt 
favoritværdigheden, men intet er sikkert med de to tippere. Der blev fra begge sider lagt blødt ud og det 
medførte uafgjort i den 1. kamp, men så i den 2. kamp tog STEAM en storsejr hjem og mange troede, at 
kampen så var afgjort, men med tippere i denne kategori, ved man aldrig hvad der kan ske og utrolig nok, 
lykkedes det for AYA at storsejre i den 3. kamp og så var stillingen pludselig lige igen og opgøret var helt åbent 
igen. Så den 4. kamp mellem de to friske tippere kunne blive afgørende, såfremt der blev en vinder og det 
blev der. Begge tippere gamblede på livet løs, - AYA med 6 X´er i rækken og STEAM med 3 X´er i rækken og i 
alt var der forskel i seks af tegnene: 

AYA: 1XX-X22-XX2-1X11 

STEAM: 1XX-221-112-12X1  

STEAM rendte hermed af med sejren og sluttede hermed af på 3. pladsen i årets Pokalturnering og STEAM 
får hermed sin signatur på den fornemme Pokalturnering Top 3 – Evighedstabel for evig tid. En fantastisk 

præstation og LUNDS TIPSFORENING ønsker stort tillykke med den flotte placering       

AYA har en stor del af æren i det pragtfulde og spændende opgør og kæmpede bravt lige til det sidste. Det 

blev trods alt til en 4. plads ud af 60 deltagende signaturer, så det er også en fantastisk præstation         
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Pokalfinalen 2020: 

 

FOX (2) – ARSENAL (1): (4 – 4, 6 – 5, 6 – 8, 3 – 3, 7 – 6): 

Årets Pokalfinale stod mellem to af foreningens mangeårige medlemmer. FOX har faktisk vundet 
Pokalturneringen i 2016, så det er fantastisk, at han endnu engang er i Pokalfinalen. Modstanderen er 
velkendte ARSENAL fra den bedste række. ARSENAL har en 3. plads i Pokalen 2007 som bedste resultat. 
Begge tippere er absolut veltippende i denne sæson og FOX der rykkede ned fra den bedste række i sidste 
sæson, har været suveræn i den næstbedste række og meget skal gå galt, hvis ikke han gør comeback i den 
fine række i 2021. ARSENAL ligger og lurer blandt de førende i den bedste række, så det er bestemt en 
Pokalfinale mellem to af foreningens pt bedste tippere. Så der kunne ikke udpeges en favorit inden 
kampstart, det ville helt klart blive afgjort ud fra dagsformen. Begge lagde forsigtigt ud og det blev uafgjort i 
den 1. kamp, hvorefter FOX hentede en beskeden sejr i den 2. kamp, så ARSENAL var hårdt presset i den 3. 
kamp hvor det dog lykkedes at ramme X´et og det medførte en storsejr og opgøret var igen helt åbent. I det 
4. opgør var der ingen af de to finalister, der viste flaget, så det blev igen uafgjort. Men i den 5. kamp satte 
FOX det afgørende stød ind og maraton Pokalfinalen blev afsluttet. Der var afvigelser i tre af tegnene: 

FOX: 1X1-111-211-2112 

ARSENAL: 121-112-X11-2112 

FOX fra D.T.´s 2. division blev hermed Pokalmester 2020 og er hermed den 2. tipper, der gennem LUNDS 
TIPSFORENING´s tipshistorie er blevet Pokalmester for 2. gang. LUNDS TIPSFORENING ønsker FOX tillykke 

med det flotte resultat       

ARSENAL der kæmpede fantastisk og gav Pokalmesteren kamp til stregen, indtager hermed 2. pladsen i årets 
Pokalturnering og har nu forbedret sin placering på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel. LUNDS 

TIPSFORENING ønsker tillykke med det flotte resultat        
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