
SUPERCUP * rapport fra 2020 *                                                                  

 

SUPER CUP er en meget lille turnering, hvor deltagerne er de 9 signaturer, der vandt henholdsvis ENKELT-
RÆKKEN, 4 SIKRE og 96-RÆKKEN, det foregående år i de tre divisioner.  

Turneringen foregår i ugerne 1 – 5, hvorefter den signatur med den bedste samlede score i de 5 uger er 
vinder af disciplinen. 

 

Årets SUPER CUP 2020 i enkelt-rækken, havde kun to deltagere, nemlig FOREST fra 1. division og MALTHE 
fra 2. division. Da 3. divisionstipperen LUTON er en fiktiv tipper deltog han ikke.  

FOREST (361) og MALTHE (353): Tallet i parentes er scoren i 2019 og bliver kun brugt ifald der skulle være 
ligestilling efter de fem kampe.  

Der var tæt kamp mellem de to skrappe vindere og lidt overraskende var det MALTHE fra 2. division der tog 
sejren hjem, trods en noget svagere egenscore i 2019 end konkurrenten FOREST.  

MALTHE hermed vinder af denne disciplin, som han vandt for 1. gang og dermed kommer på Top 3 – 

Evighedstabellen. Tillykke til MALTHE                                                                                                      

 

ENKELT-RÆKKEN:  

1. div.: FOREST * 29 rigtige  

2. div.: MALTHE * 30 rigtige 

3. div.: LUTON * 0 rigtige 

            

                                   MALTHE  

    vinder af SUPER CUP enkel-rækken 2020       

                

---------- 

Årets SUPER CUP 2020 i de 4 Sikre, havde også frafald i deltagerantallet, idet vinderen af de 4 Sikre i 2019 
UHRE ikke var med længere i turneringen, da Cup´en startede og derfor ikke ”stillede op”. Så kun FOREST 
fra 1. division og MIKI fra 2. division kæmpede her.  

FOREST (143) og MIKI (137): Tallet i parentes er scoren i 2019 og bliver kun brugt ifald der skulle være 
ligestilling efter de fem kampe.  

Her var der også en tæt kamp mellem de to skrappe vindere og det var FOREST fra 1. division, der også 
havde den klart bedste egenscore i 2019, der tog sejren hjem. 

FOREST hermed vinder af denne disciplin, som han vandt for 1. gang og dermed kommer på Top 3 – 

Evighedstabellen. Tillykke til FOREST                                                                                                      



4 SIKRE:  

1. div.: FOREST * 9 rigtige 

2. div.: MIKI * 8 rigtige  

3. div.: UHRE * 0 rigtige  

                                                                  

                                    FOREST                                                                                           

          vinder af SUPER CUP 2020 i 4 Sikre                               

 ---------- 

Årets SUPER CUP 2020 i 96 - rækken, var desværre også en begrænset konkurrence, idet LUTON den fiktive 
tipper ikke deltog her. Så kampen stod mellem MARSCHA fra 1. division og DERBY fra 2. division.  

MARSCHA figurerer 6 gange på SUPER CUP – Evighedstabellen inden for de sidste 6 sæsoner. MARSCHA har 
vundet SUPER CUP enkelt-række-disciplinen i årene 2014, 2017 og 2018. Endvidere har MARSCHA vundet 
SUPER CUP de 4 Sikre-disciplinen i årene 2014 og 2015 og i 2019 blev MARSCHA vinder af SUPER CUP 96 – 
rækker – disciplinen. MARSCHA er en allround fantom-tipper.  

MARSCHA (470) og DERBY (459): Tallet i parentes er scoren i 2019 og bliver kun brugt ifald der skulle være 
ligestilling efter de fem kampe.  

Vinderen af samme disciplin i 2019 var lige netop MARSCHA, der også havde den klart bedste egenscore i 
2019 og i kraft af tidlige tiders præstationer i Super Cup´en, var MARSCHA absolut favorit, men sådan skulle 
det ikke gå, idet DERBY overraskede og faktisk vandt en meget sikker sejr.  

DERBY hermed vinder af denne disciplin, som han vandt for 1. gang og dermed kommer på Top 3 – 

Evighedstabellen. Tillykke til DERBY                                                                                                           

 

96-RÆKKEN: 

1. div.: MARSCHA * 36 rigtige 

2. div.: DERBY * 39 rigtige 

3. div.: luton * 0 rigtige 

 

                 

                                      DERBY 

     Vinder af SUPERCUP 2020 i 96 – rækken       

 

Harry 


