
POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter 1. runde *      

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Oversiddere i 1. runde: ARSENAL (1), PERCY (3), ANDERUP (3), ZICO (1): 

      ARSENAL var i Pokalfinalen i sidste sæson 2020, hvor det dog blev til et nederlag, men 

trods alt en flot 2. plads       

      PERCY er efter 4 sæsoners fravær med igen og har faktisk præsteret en flot 3. plads i 

Pokal´en i 2010       

      ANDERUP er helt ny tipper i LUNDS TIPSFORENING og har som oversidder allerede 

trukket billet til Pokalturneringens 2. runde        

      ZICO røg allerede ud efter 1. runde i sidste sæson, så resultatet er allerede bedre i 

denne sæson. ZICO blev i det herrens år 1985 Pokalmester, så måske sker det igen her i 

sæson 2021       

 

        ARSENAL                    PERCY                   ANDERUP                  ZICO                                 



1. runde: 

Der var to interne opgør mellem tippere i den bedste række: 

 

LIONS (1) – LUND (1): (5 – 5, 9 – 8, 5 – 4):  

      LIONS vandt dette opgør mellem to tippere fra den bedste række. LIONS røg ud i      

2. runde i sidste sæson og har ingen særlige traditioner i Pokalturneringen. Modstanderen 
var veteran-tipperen LUND, der heller ikke har haft de bedste resultater i Pokal´en i mange 
år og lige som i sæson 2020 røg LUND også ud her i 1. runde i 2021. LUND kan dog se 
tilbage på en 3. plads i sidste århundrede i Pokalturneringen 1999. Efter uafgjort i den første 
kamp, kørte LIONS stille og roligt to beskedne sejre hjem og fik hermed billet til 

Pokalturneringens 2. runde       LUND må prøve at ændre lidt i taktikken, - men Pokal´en er 

forbi for LUND for denne gang        

  

 

 

 

              LIONS                                                                   LUND       

 

 

 

MIKI (1) – FRYDKÆR (1): (4 – 6, 8 – 10): 

      FRYDKÆR veteran og Danmarksmester 2020 er jo kommet lidt skidt fra start her i den 

nye sæson, hvor FRYDKÆR frister en placering som absolut bundprop i den bedste række. 
Så mødet med oprykkeren MIKI fra den samme række var pludselig meget åbent, idet begge 
tippere huserer i bundfeltet og begge tippere har en tendens til spændende tipstegn nu og 
da. Begge tippere røg ud af Pokalturneringen 2020 i 2. runde og ingen af de to tippere 
figurerer på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel. Der var dog ingen tvivl om sejren 
her, idet FRYDKÆR vandt meget sikkert i to opgør og dermed er videre til 

Pokalturneringens 2. runde       MIKI må takke af i Pokal´en for denne gang       

 

 

               MIKI                                                                        FRYDKÆR       



Der var seks opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

 

FOREST (1) – KAILUA (2): (4 – 4, 10 – 8, 4 – 5, 3 – 5):  

      KAILUA fra den 2. bedste række var ude i et rigtig hårdt opgør mod 1. divisions-tipperen 

FOREST. Efter en uafgjort kamp fik KAILUA en ordentlig en på hatten i den 2. kamp og var 
under et ordentlig pres og med et ben ude af turneringen, men det lykkedes for KAILUA 
at få en smal sejr i hus i den 3. kamp, så pludselig var der lys forude og sandelig om ikke 
det lykkedes for KAILUA at hive en overraskende sejr hjem i den 4. kamp og endda en 
stor-sejr og dermed støde FOREST fra den fine række ud af turneringen. Så KAILUA der 

sidste år røg ud i 1. runde, fik her i 2021 en rigtig god start på årets Pokalturnering       

FOREST der sidste år røg ud i 2. runde, må se i øjnene, at det blev endnu værre her i sæson 

2021       

  

 

 

             FOREST                                                               KAILUA       

 

DERBY (2) – FUTTE (1): (5 – 5, 8 – 9, 6 – 5, 3 – 4):  

      FUTTE fra den bedste halvdel af den bedste række, mødte her DERBY der er nedrykker 

fra den bedste række og nu huserer i den tunge ende af Danmarksturneringens 2. division. 
FUTTE var på forhånd favorit i opgøret og efter uafgjort i den 1. kamp blev det da også til 
en ventet sejr i kamp nr. 2, men så begyndte DEBY pludselig at bide fra sig og vandt den 
3. kamp, så opgøret var helt åbent igen. FUTTE slog dog til i den 4. kamp og selv om sejren 
var meget beskeden, var det nok til at sikre sig en billet til Pokal´ens 2. runde, - en klar 

forbedring fra 2020, hvor FUTTE røg ud i 1. runde       DERBY må erkende, at det lige som 

i sæson 2020 blev til afsked med Pokalturneringen i 1. runde        

  

 

 

 

              DERBY                                                                      FUTTE       



PIQUET (1) – VINDING (2): (6 – 5, 9 – 9, 5 – 5, 4 – 3):   

      PIQUET der i denne sæson gør comeback i den bedste række og fører sig godt frem i 

toppen af rækken, mødte her VINDING fra Danmarksturneringens 2. division. PIQUET der 
figurerer på den fornemme Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel i form af en 3. plads i 
2018, var storfavorit i opgøret. PIQUET lagde da også ud med en beskeden sejr i den 1. 
kamp, men så viste VINDING lige, at han trods alt også kan være med og det blev til to 
uafgjorte resultater inden PIQUET igen fik hevet en beskeden sejr hjem i varmen i den 4. 
kamp og hermed en klar forbedring for PIQUET, der røg ud i 1. runde i 2020. Så en billet 
til 2. runde her i Pokal´en 2021 til PIQUET       VINDING der sidste år røg ud i 2. runde, må 

efter en god kamp og god præstation, se sig ude af årets Pokalturnering       

 

 

 

 

           PIQUET                                                                      VINDING       

 

MALTHE (1) – NUSER (2): (5 – 3, 9 – 9, 6 – 4): 

      MALTHE fra Danmarksturneringens bedste række, røg overraskende ud allerede i         

1. runde i 2020, så resultatet i denne sæson er allerede bedre. MALTHE blev jo Pokal 
Mester i 2019, så Pokal-evnerne er absolut til stede og en signatur på foreningens 
prestigefulde Pokalturnering Top 3 – Evighedstabel er sikret til evig tid. Modstanderen 
NUSER har været med i mange år, men kan desværre ikke fremvise nogle nævneværdige 
resultater i Pokal -turneringen, men røg dog først ud i 3. runde i 2020. I den første kamp 
vandt MALTHE sikkert og så lige en kamp med en pæn score til begge, men så kom 
MALTHE`s Pokal-rutine og sikre spil frem i den 3. kamp, hvor NUSER fik endnu en på 

hatten. MALTHE hermed videre til Pokal´ens 2. runde       NUSER færdig i Pokal`en for 

denne omgang        

  

 

 

 

            MALTHE                                                                      NUSER       



IDSKOV (1) – SPURS (2): (5 – 5, 9 – 11, 6 – 5, 4 – 4, 6 – 6, 9 – 8):  

      IDSKOV fra den bedste række har opnået fine præstationer her i Pokalturneringen. På 

Pokal-CV´et er der to 2. pladser og to 3. pladser, men lige nøjagtig Pokal-Mesterskabet 
mangler som en af de få turneringer IDSKOV endnu ikke har vundet. Her i opgøret mod 
SPURS fra 2. division, troede IDSKOV det ville blive en nem opgave, men det blev i stedet 
til et maraton-opgør. Efter uafgjort i den første kamp, hev SPURS en stor-sejr hjem og 
IDSKOV var hermed under et enormt pres, men den rutinerede formand fik hevet en 
beskeden sejr hjem i den tredje kamp og så fortsatte SPURS med at spille lige op med 
favoritten IDSKOV og først i den 6. kamp lykkedes det IDSKOV at hive en smal samlet 

sejr hjem       SPURS havde chancen og kæmpede fantastisk, men måtte alligevel se i 

øjnene, at Pokalturneringen 2021 var færdig for denne gang           

 

 

  

 

            IDSKOV                                                                         SPURS       

 

VIPTIP (2) – TOFFEE (1): (5 – 5, 8 – 9, 7 – 5, 2 – 4):  

      TOFFEE fra toppen af den bedste række, var favorit i opgøret mod VIPTIP fra den bedre 

halvdel i Danmarksturneringens 2. division. TOFFEE røg i sæson 2020 dog ud allerede i 1. 
runde og VIPTIP røg først ud i 2. runde. I den 1. kamp lagde de blødt ud med et uafgjort 
resultat til følge. I den 2. kamp hev TOFFEE lige en smal sejr hjem og havde dermed et 
godt udgangspunkt til den 3. kamp. Men den uberegnelige tipper VIPTIP, ved man aldrig 
hvor man har og VIPTIP stod for en tordnende stor-sejr i den 3. kamp og havde dermed 
chancen for en match-bold i den 4. kamp, men her fik VIPTIP satset lidt for meget og 
TOFFEE med de rimelig sikre tegn, vandt en stor-sejr og hev hermed den samlede sejr 

hjem og en billet til Pokalturneringens 2. runde       VIPTIP var tæt på og lige ved, men 

måtte dog konstatere, at det var slut i Pokal´en for denne gang        

 

  

 

 

 

                VIPTIP                                                               TOFFEE       



Der var otte opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

CULOPIP (3) – MARSCHA (1): (5 – 4, 8 – 9, 5 – 5, 4 – 5):  

      MARSCHA der for det meste huserer i toppen af den bedste række, er tidligere Pokal-

Mester i 2017 og har dermed papirerne i orden, men måtte dog i sæson 2020 se sig slået 
ud af Pokal´en allerede i 1. runde. Her i sæson 2021 mødte MARSCHA den debuterende 
tipper signatur CULOPIP, der dog for mange år tilbage, har en fortid i Lund´s under en 
anden signatur. MARSCHA var dog udset til at være absolut favorit, men efter den 1. kamp 
hvor CULOPIP vandt med en beskeden score, øjnede mange en lille sensation, men 
MARSCHA der er sikkerheden selv, slog igen i den 2. kamp og så var stillingen lige igen og 
så lige en enkelt uafgjort kamp, hvorefter MARSCHA i den 4. kamp tog stikket og den 

samlede sejr hjem og hermed en billet til Pokal´ens 2. runde       CULOPIP der var kommet 

på en svær opgave, kæmpede fint, men må se i øjnene, at det er slut i Pokalturneringen 

2021 her efter 1. runde       

  

 

 

 

 

        CULOPIP                                                              MARSCHA       

 

FAR (1) – FLINCA (3): (6 – 5, 11 – 10): 

      FAR fra Danmarksturneringens bedste række, var på papiret svag favorit i opgøret mod 

comeback-tipperen FLINCA, der er vendt tilbage efter mange års fravær. FLINCA har dog i 
modsætning til FAR sin signatur på den prestigefulde Pokalturneringens Top 3 – 
Evighedstabel, idet FLINCA tilbage i det herrens år 1989 opnåede en flot 2. plads her i 
Pokal´en.  De to kampe blev da også helt utrolig tætte og selv om FLINCA præsterede en 
fantastisk fin score, så var FAR bare lige en tand bedre og FAR, der sidste sæson røg ud i 

2. runde, indløste hermed billet til 2. runde i årets Pokalturnering       FLINCA må se i øjnene, 

at han efter en fin indsats må forlade Pokalturneringen for denne gang         

 

 

 

                FAR                                                                          FLINCA       



KINKS (1) – FAXE (3): (4 – 3, 10 – 7): 

      KINKS veteranen fra den bedste række mødte her debutanten i Danmarksturneringen 

FAXE, der jo er startet op i 3. division. KINKS præsterede i 1995 at slutte på 3. pladsen her 
i Pokalturneringen, men siden har KINKS-signaturen ikke haft nogen topplacering i 
Pokal´en. I sidste sæson røg KINKS ud i 1. runde, men i denne sæson levede KINKS helt 
op til favorit-værdigheden, men KINKS var dog også utrolig heldig i den 1. kamp, hvor 
KINKS´ egenscore kun var 4, men lige netop modstanderen FAXE var en af de to tippere 
der kun havde 3 rigtige. I den 2. kamp, præsterede KINKS dog en formidabel egenscore 
og en meget sikker sejr blev hevet hjem og dermed en billet til Pokalturneringens 2. runde 

      FAXE der viste gode takter i Liga´en i sidste sæson, må se i øjnene, at han er færdig 

efter 1. runde her i debut-året i Pokalturneringen       

  

 

 

               KINKS                                                                         FAXE                                                            

 

NORWICH (1) – NISSE (3): (5 – 6, 8 – 8, 5 – 7): 

      NISSE der debuterer i turneringen og dermed er 3. divisionstipper, mødte NORWICH 

fra den bedste række, men det tog NISSE ikke nogen særlig notits af. NISSE har jo fra år 
tilbage ”papir” på, at han er tidligere Dansk Mester i tipning i 1996, så NISSE har ikke helt 
glemt hvordan man tipper. Modstanderen NORWICH, der ellers prioriterer Pokalturneringen 
højt og har 3. pladser i årene 1993 og 2013, samt en 2. plads i 2014 i bagagen, havde set 
frem til en Top-placering i denne sæson, men det var slut allerede efter 1. runde, så det 
blev faktisk endnu værre end i sidste sæson hvor NORWICH nåede 2. runde. NISSE 
startede med en beskeden sejr i den 1. kamp og så i den 2. kamp var begge lidt heldige 
med at få hevet uafgjort hjem, men så afgjorde NISSE opgøret med en sikker sejr i den   

3. kamp og NISSE dermed videre til Pokal´ens 2. runde       NORWICH mødte sin overmand 

og er færdig i Pokalturneringen 2021        

 

  

 

 

 

 

 

 

             NORWICH                                                      NISSE       



AMIGO (3) – CORK (1): (4 – 7, 9 – 10): 

      CORK Pokalmester 2018 og huserende i toppen af Danmarksturneringens bedste 

række, var umiddelbart på papiret favorit. I sidste sæson røg CORK dog ud i 2. runde. 
Første modstander i denne sæson var AMIGO, der gør comeback i Danmarksturneringen og 
faktisk har AMIGO et hav af top-præstationer i bagagen fra tidligere år. Endda et 
Pokalmesterskab tilbage i 1986, en 3. plads i 1987 og en 2. plads i 2015, så AMIGO er 
bestemt ikke et ubeskrevet blad i Pokal´en. Dog fremviste CORK allerede i den 1. kamp sit 
talent og med en top-egenscore, gav han AMIGO en ordentlig en på hatten og i den 2. kamp 
havde begge tippere en meget flot egenscore, dog var CORK lige en tand bedre og hev 

dermed sejren hjem og er hermed videre til Pokalturneringens 2. runde       AMIGO må se i 

øjnene, at der er kommet nye skrappe tippere til turneringen og må hermed forlade 

Pokal´en efter 1. runde         

 

 

 

                       

 

 

            AMIGO                                                                          CORK       

 

FOX (1) – BORRIS (3): (6 – 6, 9 – 7, 5 – 4): 

      FOX der jo gør comeback i den bedste række efter et enkelt års fravær, har jo nogle af 

foreningens flotteste papirer her i Pokalturneringen, hvor FOX er indskrevet som Pokal 
Mester i 2016 og 2020 og dermed er regerende Pokalmester. Modstanderen var 
debuterende BORRIS fra Danmarksturneringens 3. division og BORRIS var på forhånd ikke 
levnet mange chancer. FOX fik dog uventet hård modstand i den 1. kamp, hvor begge 
duellanter opnåede en meget fin score og dermed fik uafgjort, men så satsede BORRIS lidt 
for meget i den 2. kamp og FOX havde dermed fordel i den 3. kamp, hvor FOX kunne nøjes 
med en beskeden sejr. FOX holder dermed stadig liv i håbet om det 3. Pokal-mesterskab 

og er foreløbig videre til 2. runde       BORRIS må lure lidt på konkurrenterne i år og så 

komme igen til næste år, - BORRIS færdig i Pokal´en 2021 for denne gang       

                                                    

             

 

 

 

 

 

 

               FOX                                                                             BORRIS       



TYNDE (1) – MANUTD (3): (5 – 5, 9 – 9, 6 – 6, 4 – 4, 5 – 6, 9 – 9, 8 – 8): 

      MANUTD den debuterende unge færøske tipper, var ude i et maraton-opgør i de 

maximale 7 kampe der kan spilles og modstanderen var TYNDE fra toppen af den bedste 
række. De 6 af kampene sluttede uafgjort, men i den 5. kamp hev MANUTD en spinkel sejr 
hjem og det var nok for MANUTD til en samlet sejr og en overraskende billet til 

Pokalturneringens 2. runde. En rigtig flot præstation af MANUTD       TYNDE der ellers 

nåede frem til 3. runde i sidste års Pokalturnering, må se i øjnene at det er slut for denne 

gang       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       TYNDE                                                          MANUTD       

 

 

 

SELECT (1) – MURER (3): (5 – 4, 10 – 7): 

      SELECT fra den bedste række, var favorit i dette opgør alene i kraft af divisionsstatus, 

for SELECT figurer ikke på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel og i sidste sæson røg 
SELECT ud i 1. runde. Modstanderen MURER der gør comeback i turneringen har faktisk 
været i Pokalfinalen i årene 2007 og 2008, men tabte begge gange, men trods alt en flot 
præstation. Så hvorvidt MURER var i samme storform som dengang, var svært at sige på 
forhånd. Det var dog SELECT der hev en beskeden sejr hjem i den 1. kamp, men i den      
2. kamp ramlede det hele sammen for MURER, der fik en ordentlig lussing. SELECT er 

hermed sikkert videre til Pokalturneringens 2. runde       MURER på bygge videre på, at 

forbedre formen til tidlige tiders niveau og MURER må se i øjnene, at Pokal´en er færdig 

for denne gang       

 

 

 

            SELECT                                                                          MURER                            



Der var tre interne opgør mellem tippere fra 2. division: 

 

BØLLE (2) – HARRY (2): (6 – 6, 8 – 8, 5 – 4, 3 – 3, 7 – 7, 8 – 9, 8 – 8):   

      HARRY var ude i et super-maraton-opgør der måtte ud i de maximale 7 kampe førend 

der blev fundet en vinder. HARRY kæmpede mod en af sine egne lærlinge BØLLE og 
naturligvis er BØLLE jo godt oplært og gav rigtig god modstand. Efter to uafgjorte kampe 
lykkedes det BØLLE at vinde en kamp og HARRY kom under et gevaldigt pres, men 
læremesteren HARRY gav igen af samme skuffe og efter endnu to uafgjorte kampe slog 
HARRY til med en sejr og stillingen var næsten lige, bortset fra at HARRY`s samlede score 
var bedre og det sidste uafgjorte resultat betød derfor intet i den samlede stilling og HARRY 
den gamle dreng gik videre til Pokalturneringens 2. runde og det er faktisk 2. sæson i træk, 

at HARRY slår BØLLE ud i 1. runde       BØLLE må se i øjnene, at han var tæt på, men der 

skal stadig mere træning til for at komme op på HARRY`s niveau, så det er slut i Pokal´en 

for denne gang         

 

 

 

 

  

 

 

                BØLLE                                                                              HARRY       

 

 

STOKE (2) – UHRE (2): (4 – 6, 8 – 9): 

      UHRE med turneringslederen som styrmand, var klar favorit i dette interne 2. divisions-

opgør mod STOKE der er i gang med sin 2. sæson i turneringen. Begge tippere røg ud i 1. 
runde i sidste sæson. I den 1. kamp var STOKE ikke helt klar og UHRE fik en pæn sejr i 
hus og det kunne STOKE ikke svare igen på i den 2. kamp, hvor det dog kun blev til en 
beskeden sejr til UHRE. Samlet set blev det til en sikker sejr til UHRE, der hermed er videre 

til Pokalturneringens 2. runde       STOKE må træne videre, men det er slut i Pokal´en for 

denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

         STOKE                                                                               UHRE       



BRULA (2) – SCHØN (2): (4 – 3, 10 – 10, 5 – 4): 

      BRULA og SCHØN er begge placeret i Danmarksturneringens 2. division og begge 

tippere er kendt for en frisk tilgang til tipstegnene. Ingen af de to har deres signatur på 
Pokal-turneringens Top 3 – Evighedstabel og begge forlod Pokalturneringen 2020 i 2. runde, 
så det var på forhånd et meget åbent opgør. BRULA lagde dog ud med en beskeden sejr i 
den 1. kamp og havde dermed et godt oplæg til den videre duel. Da begge tippere havde 
en super-score i den 2. kamp, måtte de begge nøjes med uafgjort, men så fik BRULA det 
afgørende stød ind i den 3. kamp, som blev vundet beskedent, men det var nok til at få den 

samlede sejr i hus og dermed fik BRULA en billet til Pokalturneringens 2. runde       SCHØN 

der i sæson 2020 havde en formidabel enkel-række, er her først i den nye sæson ikke oppe 

på samme niveau og må vinke farvel til Pokalturneringen 2021       

 

 

             BRULA                                                                         SCHØN       

Der var otte opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division: 

 

FYFFE (3) – AGGER (2): (4 – 4, 9 – 8, 4 – 4, 3 – 3, 6 – 7, 9 – 8):  

      FYFFE der er ny tipper i Danmarksturneringens 3. division debuterer her i Pokal-

turneringen, men har dog velkendte BRULA til at trække i trådene. Modstanderen AGGER 
var på grund af den højere divisionsstatus udpeget som favorit i opgøret. Det skulle dog 
vise sig at blive et maraton-opgør. Efter et forsigtigt udlæg med uafgjort, hev FYFFE en 
overraskende sejr hjem i den 2. kamp og havde dermed fordelen, men efter to efterfølgende 
uafgjorte kampe, var det pludselig AGGER der vandt en kamp og så var stillingen helt lige 
igen og man troede at AGGER så ville gøre arbejdet færdigt i den næste kamp, men her 
overraskede FYFFE igen og med en beskeden sejr blev FYFFE den endelige vinder af 

opgøret og er hermed videre til Pokalturneringens 2. runde       AGGER må konstatere at 

han lige som i 2020 røg ud af Pokal´en efter 1. runde, men dog efter en god kamp og med 

æren i behold        

  

 

 

 

 

 

 

 

              FYFFE                                                                           AGGER       



BAMSE (2) – MORAN (3): (5 – 5, 9 – 9, 4 – 6, 3 – 3, 7 – 6, 9 – 10):   

      MORAN er tilbage i Pokalturneringen efter 34 års fravær og modstanderen var BAMSE 

fra den næstbedste række. På papiret var BAMSE, med de fine papirer fra Pokalturneringen 
2010, hvor det blev til en 2. plads, klar favorit. BAMSE nåede også helt frem til 3. runde i 
sidste sæson. Men MORAN viste sig bedre end forventet og efter to forsigtige uafgjorte 
kampe, stor-sejrede MORAN i den 3. kamp, men efter endnu en uafgjort kamp, var det 
BAMSE der hev en beskeden sejr hjem og så det helt lige igen. Men i den 6. kamp havde 
BAMSE ikke flere kræfter og trods en hæderlig score, var MORAN lige en tand bedre og 
dermed hev MORAN en overraskende men fortjent sejr hjem. Belønningen er en billet til 

Pokalturneringens 2. runde       BAMSE må noget slukøret forlade Pokalturneringen for 

denne gang       

 

 

 

 

 

                BAMSE                                                                MORAN       

 

LUFCMOT (3) – LUCKY (2): (6 – 4, 9 – 8): 

      LUFCMOT er debutant i turneringen og det var på forhånd svært at fremsætte en 

favorit i dette opgør, hvor modstanderen er den herlige velkendte X-tipper LUCKY, der i 
denne sæson er godt med i toppen af 2. division. LUFCMOT var dog godt tippende i den 
1. kamp, hvor LUFCMOT havde en pæn egenscore og det kunne LUCKY ikke hamle op med 
og i den 2. kamp var det de små marginaler der gjorde udslaget, men LUFCMOT var dog 

lige en lille tand bedre og er hermed videre til Pokalturneringens 2. runde       I sidste sæson 

røg LUCKY ud i 2. runde, men i denne sæson sluttede Pokalturneringen efter 1. runde for 

LUCKY       

 

 

 

 

 

 

 

 

           LUFCMOT                                                                        LUCKY       



DEVILS (3) – STEAM (2): (5 – 5, 9 – 10, 5 – 8): 

 

      STEAM fra den næstbedste række, chokerer en del med sine lidt ”vovede” tipstegn, 

men man må sige, at succesen er hjemme i mange situationer og lige netop i Pokal-
turneringen opnåede STEAM en flot 3. plads i sidste sæson 2020, så STEAM havde lagt op 
til en placering på samme eller bedre niveau her i 2021. Modstanderen var den debuterende 
signatur DEVILS fra den store tipsfamilie, så på forhånd burde STEAM ha´ de bedste kort 
på hånden. I den 1. kamp skulle begge lige varme op og det blev uafgjort, men så viste 
STEAM lige evnerne i den 2. kamp, hvor DEVILS ellers havde en flot score og STEAM 
havde fordelen i den 3. kamp, hvor STEAM spillede helt uden nerver og havde rundens 
suverænt bedste egenscore, så DEVILS havde ikke en chance og fik et stort ubehageligt 

stød ud af turneringen. STEAM hermed klar til Pokal´ens 2. runde       DEVILS ude af 

Pokal´en efter en slem lektion        

  

 

 

             DEVILS                                                                          STEAM       

 

 

SOFUS (3) – CHELSEA (2): (5 – 5, 9 – 9, 4 – 6, 3 – 4):  

CHELSEA den friske nyudklækkede tipper fra Færøerne, huserer til dagligt i Danmarks-
turneringens 2. division og var derfor favorit mod pensionisten SOFUS den gamle dreng fra 
den nederste række. Ingen af tipperne har været i nærheden af Pokalturneringens Top 3 – 
Evighedstabel og begge tippere stod af efter 1. runde i 2020. CHELSEA fik dog her i 
Pokal´en 2021 kamp til stregen, idet SOFUS overraskede i de to første kampe og hev to 
uafgjorte resultater hjem i varmen, men så var det også sket og CHELSEA i topform gav 
SOFUS en ordentlig en på hatten i den 3. kamp og så var det bare en formalitet med en 
beskeden sejr i den 4. kamp. Billetten til Pokalturneringens 2. runde var hjemme for 

CHELSEA       Det blev en kort tur for SOFUS i årets Pokalturnering       

  

 

                 SOFUS                                                                      CHELSEA       



JESPER (3) – NIELSEN (2): (6 – 6, 9 – 8, 6 – 5): 

      JESPER er debuterende tipper i Danmarksturneringens 3. division og mødte NIELSEN 

der rykkede ned fra den bedste række i sidste sæson. På papiret burde NIELSEN være 
favorit, især efter den flotte præstation i Pokalturneringen 2020, hvor NIELSEN nåede helt 
frem til Kvartfinalen. JESPER var dog godt tippende og begge duellanter havde en meget 
fin egenscore i den første kamp, der blev uafgjort, men så trak JESPER fra med en flot sejr 
i den 2. kamp og totalt uden nerver vandt JESPER også den 3. kamp. Selv om det var 
beskedne sejre, så var det en formidabel præstation af debutanten JESPER, der hermed 

er videre til Pokalturneringens 2. runde       NIELSEN må erkende nederlaget og kan nu 

koncentrere sig om Danmarksturneringen og comebackforsøget til den bedste række. 

Pokal´en 2021 er forbi for NIELSEN       

 

 

 

 

          JESPER                                                                        NIELSEN       

 

AYA (2) – MAGPIES (3): (4 – 6, 8 – 8, 4 – 4, 2 – 4): 

      MAGPIES er debutant i turneringen og deltager derfor i Danmarksturneringens 3. 

division og modstanderen AYA huserer en række højere oppe og i kraft af denne højere 
status og i kraft af at AYA i 2020 nåede helt frem til kampen om 3.- og 4. pladsen og kun 
var et mulehår fra at komme på den fornemme Pokalturnering Top 3 – Evighedstabel, var 
AYA klar favorit. MAGPIES tog dog ingen notits af AYA´s fine papirer og gik fra start hårdt 
til den og gav AYA en ordentlig dukkert allerede i den 1. kamp. AYA prøvede at komme sig 
over dette udlæg og præsterede da også et par uafgjorte kampe, men så måtte AYA 
modtage endnu en dukkert og hermed en meget sikker samlet sejr til MAGPIES, der 
hermed er videre til Pokalturneringens 2. runde       AYA meget overraskende ude af 

Pokal´en 2021 allerede efter 1. runde       

 

 

 

                AYA                                                                         MAGPIES       



ENYA (3) – SPVK (2): (4 – 6, 9 – 8, 5 – 6): 

      SPVK der er nedrykker fra den bedste række i sidste sæson, mødte den debuterende 

signatur ENYA fra Danmarksturneringens 3. division. Bagmanden bag ENYA er dog velkendt, 
så opgøret virkede meget åbent. SPVK nåede i sidste sæson 2020 helt frem til kvartfinalen. 
SPVK tog dog ingen chancer og sørgede for at hive en storsejr hjem i den 1. kamp, men 
så gav debutanten ENYA igen og sejrede i den 2. kamp, så det hele var stadig åbent, da 
man skulle spille 3. kamp. Her var SPVK dog en lille tand bedre og SPVK hev hermed den 

samlede sejr hjem og hermed en billet til Pokalturneringens 2. runde       ENYA må i stedet 

koncentrere sig om kampen i Danmarksturneringens 3. division, - Pokal´en 2021 er hermed 

forbi for denne gang       

  

 

 

 

 

 

 

                ENYA                                                                                 SPVK       

 

 

Der var et enkelt internt opgør mellem tippere fra 3. division: 

 

HEDE (3) – BRAY (3): (4 – 7, 8 – 10): 

      BRAY er debutant i turneringen, dog med en velkendt tipper bag, så favoritværdigheden 

var på BRAY´s side her i det interne opgør mellem to 3. divisionstippere. Modstanderen var 
HEDE der også debuterer i denne sæson. I den 1. kamp toppede BRAY med en fantastisk 
egenscore og HEDE kunne intet stille op og led et sviende nederlag og i den 2. kamp var 
BRAY også helt i top og HEDE fik igen en på hatten. Så en samlet storsejr til BRAY og en 

velfortjent billet til Pokalturneringens 2. runde       HEDE fik i høj grad et HEDE-slag og røg 

ud af Pokalturneringen for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

             

           HEDE                                                                               BRAY         

 



ARSENAL, PERCY, ANDERUP og ZICO var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre. 

 

Følgende er i alt videre efter 1. runde: 

 

DT 1. division: 15 sign.:  ARSENAL, CORK, FAR, FOX, FRYDKÆR, FUTTE, IDSKOV, 
KINKS, LIONS, MALTHE, MARSCHA, PIQUET, SELECT, TOFFEE, 
ZICO.   

DT 2. division:   7 sign.:  BRULA, CHELSEA, HARRY, KAILUA, SPVK, STEAM, UHRE. 

DT 3. division:  10 sign.:  ANDERUP, BRAY, FYFFE, JESPER, LUFCMOT, MAGPIES, 
MANUTD, MORAN, NISSE, PERCY. 

 

 

Pokalturneringens 2. Runde: (STARTER I UGE 15)       

 

ARSENAL (1) – PERCY (3) 

FYFFE (3) – HARRY (2) 

UHRE (2) – KAILUA (2) 

MORAN (3) – LUFCMOT (3) 

BRULA (2) – MARSCHA (1) 

STEAM (2) – FUTTE (1) 

LIONS (1) – FAR (1) 

BRAY (3) – KINKS (1) 

PIQUET (1) – MALTHE (1) 

CHELSEA (2) – IDSKOV (1) 

NISSE (3) – JESPER (3) 

CORK (1) – TOFFEE (1) 

FOX (1) – MANUTD (3) 

MAGPIES (3) – FRYDKÆR (1) 

SELECT (1) – SPVK (2) 

ANDERUP (3) – ZICO (1) 

 

Rapport fra de spændende kampe i 2. runde følger       

 

   Harry 


