
DIVISIONS CUP 2020 

* rapport efter Finalerunden *       

 

I Divisions Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen, dog med en 
opdeling for hver division. 

Efter den indledende runde i puljer af 10 signaturer, var der Mellemrunde-billet til de 6 
bedste i hver pulje. 

I Mellemrunden var der igen udskilning og de 4 bedste i de 6 puljer fik en billet til 
Semifinalerunden. 

I Semifinalerunden var der igen opdeling i 2 puljer à 4 signaturer i hver division. De 2 bedste 
i hver pulje gik derefter videre til Finalerunden. 

 

1. Division 

Slutstillingen: 

1. Galway 3 60 - 57 7   

2. Toffee 3 57 - 57 3   

3. Futte 3 57 - 58 2   

4. Lions 3 57 - 59 2   

 

1. Division - Pulje 1 - Uge 52 Resultat 

Futte - Galway 22 - 23 

Toffee - Lions 22 - 22 

1. Division - Pulje 1 - Uge 51 Resultat 

Futte - Toffee 15 - 15 

Galway - Lions 17 - 15 

1. Division - Pulje 1 - Uge 50 Resultat 

Futte - Lions 20 - 20 

Galway - Toffee 20 - 20 

 

       1. DIVISIONS CUP MESTER 2020        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       GALWAY        



      GALWAY der er en af top-tipperne i årets Danmarksturnering, blev en sikker vinder af 

1. Divisions Cup 2020. GALWAY var ellers kommet i hårdt selskab med hele den store 
familie FUTTE, LIONS og TOFFEE, der alle har samme styrmand bag roret. Trods de hårde 
odds, så lykkedes det GALWAY at vinde i de to af runderne og især sejren i den sidste 
kamp, førte GALWAY suverænt i front. Så GALWAY får hermed for første gang sin signatur 
på den fornemme DIVISIONS CUP Top 3 – Evighedstabel. Måske er det også den eneste 
gang, for signaturen GALWAY har meddelt sin afsked med turneringen efter denne sæson. 

Så det må bestemt siges, at GALWAY slutter på toppen      , så foreningen mister en rigtig 

stærk signatur. Så LUNDS TIPSFORENING siger tak for denne gang og ønsker GALWAY 

tillykke med det flotte resultat         

 

       NR. 2         

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

       TOFFEE        

 

      TOFFEE fra den store tips-familie huserer til daglig lige omkring midten i 

Danmarksturneringen og TOFFEE blev familiens bedst placerede signatur i Divisions 
Cup´en, fra den store familie. Årsagen hertil var, at TOFFEE som det eneste familiemedlem 
ikke tabte en eneste af de tre kampe, men derimod spillede uafgjort i dem alle tre. Da hele 
familien tipper nøjagtig ens, var der kun mulighed for sejr i kampen mod GALWAY men    
det lykkedes ikke, så måske skulle der have været ændret på taktikken? Men trods alt en 
rigtig fin præstation og for første gang kommer TOFFEE på foreningens fornemme 
DIVISIONS CUP Top 3 – Evighedstabel. LUNDS TIPSFORENING ønsker tillykke med det 

flotte resultat       

        NR. 3        

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

       FUTTE        



      FUTTE huserer jo til dagligt hånd-i-hånd med de andre familiemedlemmer i midten af 

Danmarks-turneringen. På forhånd var FUTTE jo sikker på to uafgjorte kampe mod de to 
andre deltagere fra familien, så det afgørende ville blive puljens sidste kamp mod GALWAY 
og her tabte FUTTE med mindst mulige margen, så det endelige slutresultat blev to 
uafgjorte kampe, hvilket betød en slutplacering lige over stregen og dog trods alt en 
præmiegivende placering og æren af at få signaturen FUTTE på den prestigefulde 
DIVISIONS CUP Top 3 – Evighedstabel. Så LUNDS TIPSFORENING ønsker tillykke med det 

flotte resultat       

NR. 4  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

      LIONS       

 

      LIONS er sidste medlem af hånd-i-hånd familien og er jo også placeret i midten af 

Danmarksturneringens bedste række. LIONS var lige som resten af familien sikker på to 
uafgjorte kampe, så det ville blive kampen mod GALWAY der ville blive afgørende, men her 
fik LIONS en ordentlig en på hatten og det betød efter fintælling af modscoren, en 
slutstilling på den forkerte side af stregen og derfor lige uden for de præmiegivende 

placeringer. Men trods alt flot kæmpet       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Division 

Slutstillingen: 

1. Agger 3 57 - 43 9   

2. Steam 3 50 - 55 6   

3. Fox 3 56 - 60 1   

4. Schøn 3 52 - 57 1   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Division - Pulje 1 - Uge 52 Resultat 

Schøn - Steam 19 - 20 

Agger - Fox 21 - 19 

2. Division - Pulje 1 - Uge 51 Resultat 

Schøn - Agger 12 - 16 

Steam - Fox 18 - 16 

2. Division - Pulje 1 - Uge 50 Resultat 

Schøn - Fox 21 - 21 

Steam - Agger 12 - 20 



       2. DIVISIONS CUP VINDER 2020        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

       AGGER        

 

      AGGER der til daglig holder til i den nedre ende af Danmarksturneringens 2. division, 

koncentrerede sig 100 % på Divisions Cup´en, hvor alle kræfter blev sat ind og det gav et 
rigtig godt resultat. AGGER præsterede tre imponerende storsejre i alle Finalepuljens tre 
kampe. Selv om suveræne FOX fra toppen af 2. division og SCHØN med den aldeles 
suveræne Enkel-række, var blandt modstanderne, afviste SCHØN dem alle. Så en helt 
igennem fantastisk præstation af AGGER der blev en suveræn vinder af 2. DIVISIONS 

CUP´en 2020. LUNDS TIPSFORENING ønsker tillykke med det imponerende resultat       

 

NR. 2  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       STEAM        

 

      STEAM der jo er placeret i den nedre halvdel af Danmarksturneringens 2. division, er 

jo velkendt for at skabe liv i turneringen med sine fantastiske X-satsninger og det gav 
bestemt pote her i DIVISIONS CUP´en. Trods en ordentlig dukkert mod puljevinderen 
AGGER i den første kamp, mistede STEAM ikke modet og i de næste to kampe sejrede 
STEAM over de to markante profiler i rækken FOX og SCHØN. STEAM forbedrede hermed 
sit resultat fra 2019, hvor STEAM blev nr. 3 i denne disciplin. Så fortsætter STEAM med at 

forbedre placeringen år efter år, så bliver han Divisions Cup vinder i 2021       LUNDS 

TIPSFORENING ønsker tillykke med det flotte resultat          



NR. 3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

       FOX        

 

      FOX der det meste af sæsonen har ligget suverænt i front af Danmarksturneringens 2. 

division, var nok udset til favorit her i DIVISIONS CUP FINALEN, men den fulde 
koncentration var sat ind på at vinde Danmarksturneringens 2. division og køre FOX op i 
Danmarks bedste tipsrække, så der var ikke kræfter til at komme helt til tops her i 
DIVISIONS CUP´en også. Så profilen FOX fik kun en enkelt pind i de tre kampe, nemlig 
mod den anden markante profil SCHØN. Egenscoren hos FOX var dog så god, at FOX efter 
fintælling lige netop besatte Finalepuljens 3. plads, så æren og en præmiegivende placering 

var trods alt hjemme. LUNDS TIPSFORENING ønsker tillykke med den flotte placering       

 

NR. 4  

 

 

 

 

 

 

 

      SCHØN       

 

      SCHØN ligger lige nøjagtig midt i Danmarksturneringens 2. division og har en fantastisk 

enkel-række, men det rakte ikke rigtig her i DIVISIONS CUP´en. SCHØN der også kan finde 
på, at gamble lidt nu og da, opnåede også kun en enkelt pind i de tre kampe, nemlig mod 
FOX, men blev ellers sat på plads af de to tippere AGGER og STEAM, hvor SCHØN måtte 
indkassere to forsmædelige nederlag. Så desværre for SCHØN der ellers blev nr. 2 i denne 
disciplin i 2019, lykkedes det ikke rigtig i denne sæson. Men trods alt en flot og hæderlig 

præstation       



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Division 

Slutstillingen: 

1. FCK 3 62 - 57 6   

2. Trumf 3 55 - 57 6   

3. Champ 3 60 - 61 3   

4. Ipswich 3 55 - 57 3   

 

3. Division - Pulje 1 - Uge 52 Resultat 

Champ - Trumf 20 - 23 

Ipswich - FCK 22 - 20 

3. Division - Pulje 1 - Uge 51 Resultat 

Champ - Ipswich 20 - 17 

Trumf - FCK 15 - 21 

3. Division - Pulje 1 - Uge 50 Resultat 

Champ - FCK 20 - 21 

Trumf - Ipswich 17 - 16 

                                                                                                                                               

 

 

 

       3. DIVISIONS CUP VINDER 2020        

 

 

 

 

       FCK        

Fiktiv tipper 

                                                                          

 

 

NR. 2  

 

 

 

 

       CHAMP        

Fiktiv tipper 

                                                                   



NR. 3  

 

 

 

 

       TRUMF        

Fiktiv tipper 

 

 

                                                                             

NR. 4  

 

 

 

      IPSWICH       

Fiktiv tipper 

 

      En helt igennem bemærkelsesværdig Finalepulje her i Divisions Cup´ens 3. division. Det 

var ikke lykkedes for nogle af de ”levende tippere”, at kvalificere sig her til DIVISIONS 
CUP´ens Finalerunde, så tipsprogrammet indstillede de ovennævnte fire fiktive tippere, 
styret af turneringslederen, til at kæmpe her. Det eneste positive der er at bemærke her, 

er at præmiepengene tilfalder pengekassen i LUNDS TIPSFORENING        

I sæson 2021 er der udsigt til betydelig flere ”levende tippere” i Danmarksturneringens 3. 

division, så ovennævnte situation bør ikke kunne forekomme igen       

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              
Harry                                                                                           


