
LIGA POKALEN   

* rapport 2021 efter 1. runde * 

 

I Liga Pokalen deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen.  

Der kæmpes mand-mod-mand, KUN ÉN KAMP og vinderen går videre, så det er i høj grad 
dagsformen der er gældende. Ved uafgjort kæmpes dog videre indtil en vinder er fundet, 
dog højst fire kampe. Er der stadig ikke fundet en afgørelse, må der fintælling til efter 
nedenstående reglerne: 

 

Den af de to modstandere, der har flest rigtige, går videre til næste runde. Ved 
uafgjort spilles omkamp indtil en vinder er fundet. Såfremt dette ikke er sket 
efter 4 uafgjorte omkampe, vinder tipperen med den højeste aktuelle egenscore 
i Ligaturneringen. Er den også ens, vinder "hjemmebanen", dvs. den tipper, der 
står først. 
 

1. runde: 

 

Oversiddere i 1. runde: NORWICH (1), TYNDE (3), KINKS (2), NISSE (3): 

 

      NORWICH 

blev slået ud i      
1. runde i sæson 
2020, så allerede 
nu er det gået 
meget bedre for 
NORWICH her i 
sæson 2021. 
NORWICH bedste 

placering i Liga Pokalen er 2. pladsen i 

2014       

      TYNDE har været med i Lunds 

Tipsforening i mange år, men er debutant 
her i Liga Pokalen og er allerede klar til      

2. runde       

      KINKS blev 

også slået ud af 
Liga Pokalen i     
1. runde i sæson 
2020, så denne 
sæson er også 
allerede bedre. 
KINKS opnåede 
en 3. plads i Liga 

Pokalen 2019        

 

 

      NISSE er debutant i turneringen og 

har lagt ud med en direkte billet til Liga 

Pokalen´s 2. runde       

 



Der var 3 interne opgør mellem tippere fra Liga´ens 1. division: 

 

ARSENAL (1) – FUTTE (1): (8 – 10) 

      FUTTE havde lige nøjagtig super-score i dette interne møde mellem de to tippere fra 

den bedste Liga-række, hvor modstanderen var en af foreningens største profiler ARSENAL, 
der lige netop i den pågældende spilleuge førte an i Danmarks bedste Liga-række. Men 
FUTTE´s super-score kunne selv den førende tipper ARSENAL ikke hamle op med og FUTTE 
fik en chokerende stor-sejr i hus og dermed en billet til Liga Pokalens 2. runde. FUTTE røg 

ud i 1. runde i sæson 2020, så en klar forbedring og en formidabel præstation       I sæson 

2020 nåede ARSENAL ellers helt frem til ¼-Finalen, men ARSENAL har dog endnu ikke fået 
sin signatur på Liga Pokalen´s Top 3 – Evighedstabel og det bliver heller ikke i denne sæson 

det sker        

 

                                                                                                       

         ARSENAL                                                                         FUTTE       

 

DEVILS (1) – LIONS (1): (10 – 10, 8 – 8, 7 – 7, 6 – 6) 

      DEVILS og LIONS kommer begge fra den store velkendte tips-familie, hvor FUTTE er 

overhovedet. Begge tippere er jo opdraget til at følge de nøjagtig samme retningslinjer, så 
et internt møde vil aldrig kunne blive andet end uafgjort, hvilket også bliver tilfældet i denne 
kamp, der ifølge reglerne fortsætter, indtil der er spillet 4 kampe. Herefter kommer de 
yderliggående regler i brug og det ender i sidste instans med, at førstnævnte tipper går 
videre og det betyder at DEVILS, vinder dette maraton-opgør i Liga Pokalen. Scoren 
specielt i den første kamp er aldeles imponerende og der er virkelig format over tegnene fra 
denne stor-familie. Så DEVILS videre til Liga Pokal´ens 2. runde, efter fintælling i 

alleryderste led       LIONS er ude af Liga Pokal´en efter en marginal-afgørelse        

 

                                                              

                DEVILS                                                                              LIONS       



FAR (1) – MARSCHA (1): (8 – 8, 7 – 8) 

      MARSCHA den velkendte tips-profil i Liga´ens bedste række, mødte FAR der også er 

med i den bedste række. Begge tippere havde succes i Liga Pokalen 2020, hvor begge 
tippere kæmpede sig frem til Kampen om 3. pladsen og hvor det var FAR der trak det 
længste strå og dermed fik sin signatur på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel, 
hvor FAR i øvrigt også opnåede en 3. plads i 2016. MARSCHA har endnu ikke sin signatur 
på Liga Pokal´ens Top 3 – Evighedstabel, men efter det hårde opgør mod FAR med først en 
uafgjort kamp og så en beskeden sejr, har MARSCHA nu indløst billet til videre deltagelse 

i Liga Pokal´ens 2. runde og er hermed på rette vej       FAR må erkende, at det ikke blev i 

sæson 2021, at der igen kunne høstes succes, så Liga Pokal´en er færdig for FAR for denne 

gang       

                                                     

                FAR                                                                          MARSCHA       

 

Der var 3 interne opgør mellem tippere fra Liga´ens 2. division: 

 

HÅRVARD (2) – FOX (2): (8 – 8, 6 – 8) 

      FOX fra 2. Liga er veteran i turneringen og havde den naturlige favoritværdighed her i 

opgøret mod HÅRVARD fra samme række. FOX har meget fine papirer fra Liga Pokalen, 
hvor det er blevet til Liga Pokal – Mesterskaber i årene 2005 og 2013. I sidste sæson røg 
såvel FOX som HÅRVARD dog ud i 1. runde. FOX fik dog ikke sejren foræret, for efter en 
hård uafgjort kamp, måtte der en ekstra kamp til for at finde en afgørelse. Her var der til 
gengæld ingen tvivl og FOX hev her en sikker sejr hjem og har dermed sikret sig adgang 

til Liga Pokal´ens 2. runde       HÅRVARD der ellers er top-tipper i Liga´ens 2. division, røg 

for 2. sæson i træk ud i 1. runde       

                  

                              HÅRVARD                                                         FOX       



HARRY (2) – CHELSEA (2): (8 – 10) 

      CHELSEA det unge færøske tipstalent, mødte den gamle veteran HARRY og begge er 

med i toppen af 2. Liga, så der var forventet en hård kamp, men CHELSEA viste ingen 
nåde, så en voldsom og hurtig afgørelse med super-score blev resultatet og HARRY blev 
blæst ud af årets Liga Pokal. CHELSEA røg ellers ud i 1. runde i sæson 2020, så der er 
bestemt kommet andre boller på suppen og fortsætter CHELSEA i samme fart som i denne 

kamp, skal det nok blive til noget her i sæson 2021       HARRY får som trøst lige nævnt, at 

HARRY opnåede en 3. plads i Liga Pokalen i 2009, men fakta i år, er at HARRY slukøret må 

forlade Liga Pokalen efter 1. runde ligesom i 2020       

 

                                                                                                                 

         HARRY                                                                             CHELSEA       

 

 

 

 

AGGER (2) – NANDO (2): (8 – 8, 8 – 7) 

      AGGER fra den nedre halvdel af Liga´ens 2. division mødte her NANDO fra samme 

nedre halvdel, så en egentlig favorit var det på forhånd svært at udpege. Dog fremgår det, 
at NANDO´s egenscore er betydelig bedre end NANDO`s. I den første kamp blev det ikke 
overraskende uafgjort, men i den efterfølgende kamp var dagsformen hos AGGER lige en 
tand bedre og AGGER fik hermed hentet en billet hjem til videre deltagelse i Liga Pokalen´s 

2. runde       NANDO nåede frem til 3. runde i sæson 2020, men her i sæson 2021 var Liga 

Pokalen forbi for NANDO allerede i 1. runde       

  

                                                             

         AGGER                                                                              NANDO       



Der var 3 interne opgør mellem tippere fra Liga´ens 3. division: 

 

LIVPOOL (3) – CANARY (3): (8 – 8, 8 – 7) 

      LIVPOOL er debutant i turneringen og CANARY gør comeback i Liga´en efter et enkelt 

års pause, så det er et opgør mellem to skrappe tippere fra toppen af 3. Liga. Begge har 
samme egenscore, så det var i høj grad dagsformen, der skulle gøre udslaget. I den første 
kamp blev det uafgjort, men så i den efterfølgende kamp trak LIVPOOL det længste strå 

og dermed er debutanten LIVPOOL videre til Liga Pokalen´s 2. runde       CANARY der 

ellers har fine papirer her i Liga Pokalen, hvor det blev til en flot 2. plads i 2016 og dermed 
kom på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel, må se i øjnene, at Liga Pokalen er 

slut for denne sæson          

 

                                                  

            LIVPOOL                                                                       CANARY       

 

 

MAGPIES (3) – AMIGO (3): (9 – 8) 

      MAGPIES er en af foreningens mange debutanter og det var meget overraskende, at 

MAGPIES hentede en sejr hjem mod comeback-tipperen AMIGO, der efter flere års pause 
er tilbage i turneringen igen. MAGPIES fremtryllede en score over gennemsnittet og det 
gav pote og en fornem sejr over AMIGO, der gennem tiden har erhvervet et hav af titler og 
fornemme præstationer her i Lunds Tipsforening. MAGPIES får hermed en billet til Liga 

Pokalens 2. runde for sin flotte debut i denne turnering       AMIGO har dog tidligere 

præsteret, at få sin signatur på Liga Pokalens fornemme Top 3 – Evighedstabel, i form af 

en flot 2. plads i 2007, men det er slut i Liga Pokalen for i år       

 

                                        



                        MAGPIES                                                      AMIGO       

PERCY (3) – VIPTIP (3): (8 – 7) 

      PERCY der gør comeback i Liga-turneringen efter fire års fravær, har en årelang Liga-

tipserfaring i bagagen, men har dog ingen placeringer på Liga Pokalen´s Top 3 – 
Evighedstabel. PERCY`s score var ikke specielt prangende, men den var høj nok til meget 
overraskende, at slå den erfarne tidligere Liga Pokal – Mester VIPTIP ud af turneringen i et 

hug. PERCY´s flotte præstation udløser en billet til Liga Pokalen´s 2. runde       VIPTIP med 

Liga Pokal – Mesterskaber i 2004 og 2018 samt en 3. plads i 2015 i bagagen, må højst 

overraskende forlade Liga Pokalen her efter 1. runde lige som i 2020         

 

                                                   

               PERCY                                                                         VIPTIP       

 

Der var 7 opgør mellem tippere fra Liga´ens 1. division og 2. division: 

 

ZICO (2) – IDSKOV (1): (7 – 8) 

      IDSKOV super-veteranen fra den bedste Liga-række, mødte super-veteranen ZICO fra 

Liga´ens 2. division her i dette opgør. Liga-Pokalen er den eneste turnering, der endnu ikke 
har IDSKOV`s signatur på Top 3 – Evighedstabellen. IDSKOV nåede i sidste sæson helt 
frem til ¼-Finalen. I denne sæson ligger IDSKOV i bunden af 1. Liga og IDSKOV havde 
ikke nogen imponerende score, men IDSKOV mødte ZICO lige netop i en uge hvor ZICO 

kiksede lidt og det var nok til en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       ZICO har faktisk i det 

herrens år 1986, opnået en 2. plads her i Liga Pokal´en og ZICO nåede i sidste sæson helt 

frem til 3. runde, men i denne sæson er det slut for ZICO her efter 1. runde        

 

                                                                                                             



                    ZICO                                                                         IDSKOV       

TOFFEE (2) – BENBO (1): (10 – 9) 

      TOFFEE er godt med fremme i topfeltet i Liga´ens 2. division og selv om TOFFEE 

mødte Liga-mesteren 2020 BENBO, var der alligevel regnet med em lille chance til TOFFEE, 
der allerede har sin signatur på Liga Pokalen´s Top 3 – Evighedstabel i form af en 3. plads 
i 2017. TOFFEE viste super-form og super-score og selv om BENBO´s score var over 
gennemsnittet, var det ikke nok. Begge tippere blev slået ud i 2. runde i 2020. TOFFEE er 

hermed fortjent videre til 2. runde       BENBO lidt overraskende ude af Liga Pokal´en her 

efter 1. runde       

 

                                                      

             TOFFEE                                                                         BENBO       

 

 

NIELSEN (1) – SPURS (2): (8 – 7) 

      NIELSEN var storfavorit i dette opgør mod SPURS fra 2. Liga, i kraft af Liga Pokal – 

Mesterskaber i 2015 og 2019 og den øjeblikkelige gode placering i toppen af Liga´ens bedste 
række. Selv om NIELSEN overraskende røg ud i 1. runde i sæson 2020, ville alt andet end 
en sejr her være overraskende. NIELSEN præsterede dog ikke nogen imponerende score, 
men en lidt tynd præstation fra SPURS, betød at NIELSEN alligevel rendte af med sejren 

og dermed en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       SPURS må se i øjnene, at Liga Pokal´en 

igen i år er forbi efter 1. runde       

 

 

                                                                      

               NIELSEN                                                                       SPURS       



 

SCHØN (1) – STEAM (2): (8 – 8, 7 – 6) 

      SCHØN fra den bedste Liga-række var favorit i dette opgør i kraft af den højere 

divisions-status, men intet var på forhånd sikkert, idet modstanderen STEAM er kendt for 
meget svingende tipning, så dagsformen havde bestemt også stor betydning. Begge tippere 
blev slået ud i 1. runde i sæson 2020. I den første kamp havde begge tippere rundens 
middel-score, så der måtte endnu en kamp til for at afgøre opgøret. SCHØN havde en score 
under middel, men det betød ikke noget, for STEAM`s score var endnu dårligere, så SCHØN 

hev en billet hjem til Liga Pokal´ens 2. runde       STEAM må konstatere, at satsningerne i 

den 2. kamp slog fejl og at det er slut i Liga Pokal´en for denne gang        

 

                                      

                   SCHØN                                                                    STEAM       

 

 

 

HALVOR (1) – SELECT (2): (8 – 8, 6 – 7) 

      SELECT fra Liga´ens 2. division er Liga Pokal – Mester fra 2016 og selv om 

modstanderen HALVOR rangerer en række højere oppe, var opgøret meget åbent. Det blev 
som ventet et hårdt opgør og efter uafgjort i den første kamp, var det SELECT der med en 
beskeden score hev den samlede sejr hjem, da HALVOR kiksede lidt i retur-opgøret. SELECT 
der røg ud i 1. runde i sæson 2020, er hermed på rette vej i denne sæson og SELECT er 

nu klar til Liga Pokal´ens 2. runde       HALVOR røg ud i 2. runde i sæson 2020, men må se 

i øjnene, at det nu allerede er forbi efter 1. runde i denne sæson        

 



      

 

                              HALVOR                                                   SELECT       

MORAN (1) – BRULA (2): (7 – 8) 

      BRULA der ligger i bunden af Liga´ens 2. division, var bestemt ”underdog” her i opgøret 

mod MORAN fra den absolutte top i Liga´ens bedste række. BRULA der røg ud i 1. runde i 
sæson 2020, overraskede dog her i kampen mod MORAN. Sejren var dog behersket og 
scoren var middel, men det var nok, da MORAN meget chokerende fremviste en endnu 
lavere score. En flot præstation af BRULA, der besejrede en af de bedste i Liga´ens bedste 

række. Som belønning får BRULA en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       MORAN der ellers 

nåede frem til 3. runde i sidste sæson, må dybt chokeret se sig slået ud her i 1. runde       

 

                                                       



             MORAN                                                                          BRULA       

 

 

 

 

KAILUA (2) – SIR S (1): (7 – 8) 

      SIR S fra den bedste Liga-række er jo den forsvarende Liga Pokal – Mester fra 2020 og 

her i opgøret mod KAILUA fra 2. Liga, ville alt andet en end sejr til SIR S være en stor 
sensation. SIR S fik da også hevet sejren hjem, men det var bestemt ikke på imponerende 
vis. Sejren kom kun hjem, fordi modstanderen KAILUA havde dumpe-score lige netop i 
spilleugen. SIR S forsvarede dog titlen i første omgang og er videre til Liga Pokal´ens          

2. runde       KAILUA har ellers en flot 2. plads fra 2018 på CV´et, men må igen lige som 

sidste sæson konstatere, at Liga Pokal´en er forbi efter 1. runde        

 

                   

                         KAILUA                                                             SIR S       

Der var 6 opgør mellem tippere fra Liga´ens 1. division og 3. division: 

 

STOKE (3) – NUSER (1): (7 – 8) 

      NUSER fra den bedste Liga-række er veteran i turneringen og har faktisk en Liga Pokal 

– Mestertitel fra 2006 i bagagen. I opgøret her mod debutanten STOKE fra Liga´ens              
3. division, var NUSER storfavorit. Det lykkedes da også med hiv og sving for NUSER, at 
hive den ventede sejr hjem trods en meget middelmådig score og det skyldes den lidt svage 
score som modstanderen STOKE præsterede. Men resultatet gav NUSER en billet til Liga 

Pokal´ens 2. runde       STOKE er ude af Liga Pokal´en for denne gang og må nu i gang 

med lidt ekstra træning, så resultatet kan blive lidt bedre i næste sæson        



                            

          STOKE                                                               NUSER       

 

GUNNERS (3) – BAMSE (1): (9 – 8) 

      GUNNERS der er debutant i Liga´ens 3. division, var ikke levnet en chance mod den 

rutinerede BAMSE fra toppen af den bedste række. GUNNERS viste dog de rette tips-evner 
på det rigtige tidspunkt. GUNNERS præsterede en flot score over gennemsnittet og det var 
mere end BAMSE kunne fremvise, så en meget overraskende sejr til debutanten GUNNERS, 

der hermed er videre til Liga Pokal´ens 2. runde       BAMSE røg ud i 2. runde i sidste sæson 

og har ellers stolte traditioner i Liga Pokal´en med et Liga Pokal – Mesterskab i 2007 og en 

3. plads i 2004. Men her i sæson 2021 slukkede lyset for BAMSE efter 1. runde       

 

                                 

         GUNNERS                                                               BAMSE       

FRYDKÆR (1) – MURER (3): (8 – 9) 

      MURER gør efter 7 års fravær comeback i Liga´ens 3. division og skulle møde super-

veteranen FRYDKÆR der har to Liga-Mesterskaber i 1998 og 2003 i bagagen. Der var ingen 
tvivl om, at MURER på forhånd ikke var levnet mange chancer, men sådan skulle det ikke 
gå. MURER gik til opgaven aldeles uimponeret også selv om det var en ”murer-kollega” 
han mødte og lige netop i den rigtige spilleuge, lykkedes det for MURER at hive en score 
over middel hjem og det medførte en meget stor overraskelse og sejr over veteranen 
FRYDKÆR. MURER er hermed klar til Liga Pokal´ens 2. runde       FRYDKÆR nåede frem til 

2. runde i sidste sæson men er ude efter 1. runde her i sæson 2021       



 

                                                            

           FRYDKÆR                                                                           MURER       

 

 

 

 

FOREST (1) – BORRIS (3): (9 – 8) 

      FOREST fra den bedste Liga-række var helt klar favorit her i opgøret mod debutanten 

BORRIS fra Liga´ens 3. division. Selv om FOREST ikke figurerer på Liga Pokal´ens Top 3 – 
Evighedstabel og i sidste sæson røg ud i 1. runde, gik det helt som ventet her i denne          
1. runde, hvor FOREST med en score over gennemsnittet, fik en sejr hjem over 
debuterende BORRIS. FOREST fik hermed udleveret en billet til Liga Pokal´ens 2. runde 

      BORRIS ydede en hæderlig præstation, men det var desværre ikke nok, så Liga Pokal´en 

er forbi for denne gang        

 

                                                                                           

             FOREST                                                                            BORRIS       

CULOPIP (3) – MIKKEL (1): (8 – 8, 7 – 8) 

      MIKKEL fra den bedste Liga-række, var storfavorit i dette opgør mod debutanten 

CULOPIP fra Liga´ens 3. division. MIKKEL har et flot Liga Pokal CV, med en flot 3. plads i 
2010 og i sidste sæson 2020, nåede MIKKEL helt frem til ¼-Finalen. Her i den første kamp 
mødte MIKKEL dog helt sikkert mere modstand end han havde forventet og resultatet blev 
uafgjort, så der måtte endnu en kamp til og her kom MIKKEL`s Liga-rutine til udtryk, idet 
MIKKEL tippede helt uden nerver og præsterede et middel-resultat og det var nok til en 

samlet sejr og en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       CULOPIP der i den afgørende kamp, 



fremførte lidt nervøse tipstegn under det gennemsnitlige niveau, måtte erkende, at Liga 

Pokalen var forbi for denne gang       

                                                             

       CULOPIP                                                                           MIKKEL       

 

VINDING (1) – FLINCA (3): (8 – 8, 9 – 8) 

      VINDING fra den bedste Liga-række mødte her comeback-tipperen FLINCA der igen 

er startet op i 3. Liga. Selv om VINDING er den højest placerede af de to tippere, har 
VINDING en betydelig lavere samlet egenscore end FLINCA, der er helt i top i Liga´ens 3. 
division, så på forhånd tegnede det til et meget åbent opgør. I den første kamp havde begge 
tippere den hæderlige score 8 rigtige og der måtte endnu en kamp til. Her viste VINDING 
flaget og hev lige en ekstra pind op af lommen og sejren var hermed hjemme. Så lige som 

i sæson 2020 fik VINDING en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       FLINCA comeback-

tipperen viste rigtig gode takter og forlader Liga Pokalen 2021, med æren i behold        

 

                                                   

              VINDING                                                                       FLINCA       

Der var 6 opgør mellem tippere fra Liga´ens 2. division og 3. division: 

 

TØFTING (2) – MANUTD (3): (8 – 7) 

      TØFTING er rigtig godt kørende i toppen af 2. Liga i denne sæson og var klar favorit 

mod debutanten MANUTD, der har det meget svært i bunden af 3. Liga. TØFTING tog det 
dog stille og roligt og gav den ikke fuld gas og præsterede en middel-score, men det viste 



sig at være nok til en sejr, da MANUTD fejlede lidt i scoren i lige netop denne spilleuge. Så 
TØFTING der røg ud i 2. runde i sidste sæson kan nu prøve lykken endnu en gang her i 

sæson 2020       MANUTD må konstatere, at formen skal være bedre, hvis man skal have 

succes her i Liga Pokal´en og det er slut for denne gang          

                                    

           TØFTING                                                                MANUTD       

 

AYA (3) – SPVK (2): (5 – 8) 

      SPVK fra Liga´ens 2. division var storfavorit i opgøret mod den debuterende Liga-tipper 

AYA fra Liga´ens 3. division. SPVK levede helt op til favoritværdigheden og uden at gøre 
meget væsen ud af sig, fremførte SPVK en ganske stille og rolig middel-score og helt uden 
besvær hentede SPVK en af rundens største sejr hjem i varmen mod den storsatsende AYA, 
der gik helt rabundus med rundens svageste score. SPVK der røg ud i 1. runde sidste år, 
er hermed klar til Liga Pokal´ens 2. runde her i sæson 2020       AYA må se i øjnene, at Liga 

Pokalen er forbi for denne omgang       

 

                                                                

               AYA                                                                                    SPVK       

BØLLE (3) – LUCKY (2): (9 – 6) 

      BØLLE der jo ellers havde tænkt sig at gå på pension her i Liga´en ta´r lige en sæson 

mere og så kan man jo lige så godt vise flaget. Ingen af tipperne BØLLE eller LUCKY har 
tidligere vist evner her i Liga Pokal´en, hvor de begge røg ud efter 1. runde i sæson 2020. 
BØLLE er familiens frække hund, der ikke altid tipper som resten af familien og det gav 
pote her i kampen, hvor BØLLE fremviste en score over gennemsnittet og det medførte en 

kæmpe-sejr til BØLLE og en meget sikker billet til Liga Pokalen´s 2. runde       LUCKY der 



holder til i Liga´ens 2. division satsede forkert i den pågældende spilleuge og det medførte 

en rigtig dumpe-karakter og afsked med Liga Pokalen for denne gang         

 

                                                                         

         BØLLE                                                                                    LUCKY       

 

 

 

 

ANDERUP (3) – FAXE (2): (7 – 8) 

      FAXE der er i gang med sin 2. sæson her i turneringen og allerede nu er i 2. Liga, var 

favorit mod ANDERUP, der debuterer i Liga´ens 3. division. I sidste sæson røg FAXE ud i 
1. runde, men det gik bedre i denne sæson, selv om FAXE ikke imponerede, men havde en 
middel-score, men det var nok mod ANDERUP der havde en score under middel. Så FAXE 
er nu for første gang videre i Liga Pokal´ens 2. runde       ANDERUP må se i øjnene, at der 

skal mere til for at få succes her i turneringen, - det er i hvert fald slut for denne gang       

 

                                                                

        ANDERUP                                                                              FAXE       

LUFCMOT (3) – MIKI (2): (8 – 6) 

      LUFCMOT der er debutant i Liga´ens 3. division var oppe mod MIKI, der befinder sig i 

bundfeltet af Liga´ens 2. division. På papiret var MIKI med flere års Liga-erfaring nok lidt 
favorit, men det rørte ikke LUFCMOT, der bare tippede helt uimponeret og det var nok med 
en middel-score for at stor-sejre over MIKI. Så debutanten LUFCMOT er hermed videre til 



Liga Pokal´ens 2. runde       MIKI røg ud i 2. runde i sæson 2020, men her i 2021 var det 

forbi allerede efter 1. runde         

 

                                                            

       LUFCMOT                                                                             MIKI       

 

 

 

 

HEDE (3) – PIQUET (2): (7 – 8) 

      PIQUET fra Liga´ens 2. division, var klar favorit i dette opgør mod debutanten HEDE 

der er startet op i Liga´ens 3. division. PIQUET røg ud i 2. runde i sæson 2020, men her i 
denne sæson er det i hvert fald startet bedre op og selv om scoren ikke var prangende, så 
fik PIQUET hentet en sejr hjem, da HEDE dykkede lidt i scoren, lige netop i den pågældende 

spilleuge. Så PIQUET fik udleveret en billet til Liga Pokal´ens 2. runde       HEDE må her i 

debut-sæsonen erkende, at kravene for succes her i Liga Pokalen, er betydelig højere end 

HEDE havde regnet med. Så Liga Pokalen er forbi for HEDE for denne omgang        

 

                                                                          

        HEDE                                                                                   PIQUET       

Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens 2. runde: 

 

LT 1. division: 11 sign.: DEVILS, FOREST, FUTTE, IDSKOV, MIKKEL, NIELSEN, NORWICH, 
NUSER, SCHØN, SIR S, VINDING. 



LT 2. division: 12 sign.: AGGER, BRULA, CHELSEA, FAXE, FOX, KINKS, MARSCHA, PIQUET, 
SELECT, SPVK, TOFFEE, TØFTING. 

LT 3. division: 9 sign.: BØLLE, GUNNERS, LIVPOOL, LUFCMOT, MAGPIES, MURER, NISSE, 
PERCY, TYNDE.  

 

Kampene i Liga Pokalens 2. runde: (Starter i uge 20) 

 

NORWICH (1) – TYNDE (3): 

IDSKOV (1) – TØFTING (2): 

NUSER (1) – FUTTE (1): 

DEVILS (1) – TOFFEE (2): 

FOX (2) – MARSCHA (2): 

NIELSEN (1) – SCHØN (1): 

SPVK (2) – SELECT (2): 

BØLLE (3) – CHELSEA (2): 

FAXE (2) – GUNNERS (3): 

MURER (3) – FOREST (1): 

LIVPOOL (3) – LUFCMOT (3): 

MIKKEL (1) – BRULA (2): 

SIR S (1) – AGGER (2): 

VINDING (1) – MAGPIES (3): 

PERCY (3) – PIQUET (2): 

KINKS (2) – NISSE (3): 
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                                                                                                               HARRY 


