
POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter 2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 oversiddere i 1. runde: ARSENAL (1), PERCY (3), ANDERUP (3), ZICO (1)     
træder ind i Pokalturneringen her i 2. runde: 

 

        ARSENAL                    PERCY                   ANDERUP                  ZICO                                 



2. runde: 

Der var 3 interne opgør mellem tippere i den bedste række: 

 

LIONS (1) – FAR (1): (10 – 8, 8 – 7) 

      LIONS var med en formidabel score helt ustyrlig i den 1. kamp mod divisions-kollegaen 

FAR, der blev tromlet ud af banen. LIONS tog det stille og roligt i den efterfølgende kamp 
og her var FAR stadig så rystet, at han ikke kunne gøre nogen nævneværdig modstand, så 
LIONS hev en sikker samlet sejr hjem. Ingen af de to tippere nåede længere end til              
2. runde i sidste sæson, men LIONS tog næste skridt her i sæson 2021 og sikrede sig en 

billet til Pokal´ens 3. runde       FAR må se i øjnene, at Pokalturneringen 2021 er forbi for 

denne omgang       

 

 

 

 

 

 

 

 

                LIONS                                                                           FAR       

 

PIQUET (1) – MALTHE (1): (8 – 8, 8 – 8, 5 – 6, 6 – 5, 3 – 2) 

      PIQUET der blev nr. 3 i Pokal´en i 2018, var ude i en hård opgør mod Pokalmesteren 

2019 MALTHE. Ingen ville give sig i de to første kampe, men så lykkedes det for MALTHE, 
at vinde en kamp og man troede lige, at MALTHE ville hive den samlede sejr hjem, men så 
gav PIQUET igen af samme skuffe og så var kampen helt åben igen. Men i den 5. kamp 
slog PIQUET til igen og selv om sejren var yderst beskeden, så er PIQUET klar til 

Pokalturneringen´s 2. runde       Begge tippere røg ud i 1. runde i 2020, men her i denne 

sæson er det kun MALTHE, der dybt skuffet må forlade Pokal´en 2021 efter 2. runde        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PIQUET                                                                         MALTHE       



CORK (1) – TOFFEE (1): (8 – 10, 9 – 8, 6 – 7) 

      TOFFEE tog ingen notits af, at han mødte CORK, der var Pokalmester i 2018. TOFFEE 

uddelte en ordentlig kæberasler til CORK i den 1. kamp her i Pokal´ens 2. runde. Selv om 
CORK var på et hæderligt niveau, var der ikke noget at gøre. I den 2. kamp brugte CORK 
alle sine kræfter og det lykkedes da også at hive en sejr hjem, så der var pludselig spænding 
igen, men så havde CORK ikke flere kræfter og TOFFEE fik hevet endnu en sejr hjem og 
som belønning for den fine præstation, der allerede er bedre end i sidste sæson, hvor det 

var farvel efter 1. runde, fik TOFFEE en adgangsbillet til Pokalturneringens 2. runde       

CORK den tidligere Pokalmester røg for 2. sæson i træk ud her i Pokal´ens 2. runde            

 

 

 

 

 

                 CORK                                                                 TOFFEE       

 

Der var 4 opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

 

BRULA (2) – MARSCHA (1): (8 – 8, 5 – 8, 9 – 6, 4 – 6): 

      MARSCHA fra den bedste række var Pokal-Mester i 2017 og var absolut storfavorit i 

dette opgør mod BRULA fra den næstbedste række. I den 1. kamp blev det dog uafgjort, 
men så stor-sejrede MARSCHA i den næste kamp og man troede lige det blot var en 
ekspeditionssag for MARSCHA, men så skete det totalt uventede i den 3. kamp, hvor 
BRULA overraskede helt vildt med en kæmpe-sejr på samme niveau som MARSCHA havde 
vundet med og så var kampen pludselig helt åben igen. Men i den 4. kamp blev opgøret 
afgjort og med en ganske almindelig middel-score hentede MARSCHA sejren hjem, da 
BRULA´s satsninger slog helt fejl. Så MARSCHA der røg ud i 1. runde i 2020 har nu fået 

billet til Pokalturneringens 2. runde       BRULA røg ud i 2. runde i 2020 og er igen ude her 

efter 2. runde i 2021       

                                                      

              BRULA                                                                                   MARSCHA       



     STEAM (2) – FUTTE (1): (8 – 10, 6 – 8) 

      FUTTE fra den bedste række, har ingen særlige traditioner i Pokalturneringen, men 

lagde ud med en formidabel score i den 1. kamp og selv om STEAM figurerer på den 
fornemme Pokalturnering Top 3 Evighedstabel i form af 3. pladsen i sidste sæson 2020, var 
der intet at stille op for STEAM. I den 2. kamp gav FUTTE den også fuld gas og STEAM blev 
tromlet ud af banen. Så en samlet sikker sejr for FUTTE, der klarer sig betydelig bedre her 
i Pokalturneringen end i 2020, hvor FUTTE måtte forlade turneringen efter 1. runde. Så nu 

har FUTTE sikret sig en billet til Pokal´ens 3. runde       STEAM må konstatere, at tips-

formen ikke er på samme niveau som i sidste sæson, så Pokalturneringen er slut for denne 

gang         

 

 

 

 

  

                STEAM                                                                                  FUTTE       

 

CHELSEA (2) – IDSKOV (1): (10 – 8, 9 – 8) 

      CHELSEA det unge færøske tipstalent viste ingen frygt her i opgøret mod formanden 

IDSKOV, der ellers har meget fine papirer fra Pokalturneringen i form af to 2. pladser og to 
3. pladser gennem tiden. CHELSEA præsterede en super-score i den 1. kamp 
lammetævede IDSKOV i den første kamp og selv om IDSKOV fremkom med en hæderlig 
score i den 2. kamp, så var CHELSEA ikke færdig med at uddele klø og IDSKOV fik endnu 
et stød og så var opgøret afgjort. CHELSEA der forlod Pokalturneringen i 1. runde i 2020, 
men har indtil videre stor succes her i sæson 2021, så en billet til Pokal´ens 3. runde er 

sendt til Færøerne       IDSKOV røg for 2. sæson i træk ud i Pokal´ens 2. runde, så 

formanden må konstatere, at de unge nyudklækkede tippere banker på       

 

 

 

 

 

 

 

                CHELSEA                                                                 IDSKOV       



SELECT (1) – SPVK (2): (8 – 8, 7 – 7, 5 – 7, 6 – 7): 

      SPVK fra Danmarksturneringens 2. division nåede helt frem til ¼-Finalen i Pokal´en 

2020, så SPVK har vist Pokal-evnerne. SELECT har ingen videre top-resultater her i 
Pokal´en og blev slået ud i 1. runde i sæson 2020. Så opgøret virkede ret åbent og som det 
fremgår af resultatet, så var der også total ligestilling efter de to første kampe, men så slap 
kræfterne op hos SELECT som efterfølgende måtte indkassere to nederlag i træk. SPVK er 
hermed videre i Pokalturneringen og har stadig chancen for at forbedre sidste sæson´s 

resultat       SELECT må derimod sande, at Pokal´en er færdig her efter 2. runde       

 

 

 

 

 

 

 

 

               SELECT                                                                         SPVK       

 

 

 

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       



Der var 5 opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

ARSENAL (1) – PERCY (3): (8 – 8, 7 – 7, 5 – 6, 6 – 8): 

      PERCY der efter en pause gør comeback her i Pokal´en, mødte en af de største profiler 

ARSENAL fra den bedste række og var ikke levnet en chance. ARSENAL blev nr. 4 i Pokal´en 
i sidste sæson og selv om PERCY tilbage i 2010 blev nr. 3 i Pokal´en, var der vist ikke 
mange der satsede pengene på PERCY. Men allerede fra start viste PERCY overraskende 
god styrke ved at spille lige op med ARSENAL i de to første kampe og så en beskeden sejr 
i den 3. kamp og pludselig var der uventet stor spænding og alle troede det var en enkelt 
smutter for ARSENAL, men sandelig om ikke PERCY stor-sejrede i den 4. kamp og dermed 
vippede stærke ARSENAL ud af turneringen, - en sensation af de større og en fabelagtig 

præstation af PERCY, der hermed er videre til Pokal´ens 3. runde       ARSENAL må chokeret 

konstatere, at Pokal´en 2021 er færdig her efter 2. runde       

 

 

 

 

 

             ARSENAL                                                                     PERCY       

 

BRAY (3) – KINKS (1): (8 – 8, 9 – 8, 6 – 6, 5 – 5, 2 – 2, 7 – 9, 5 – 4)  

      BRAY er ny skrap signatur i D.T.`s 3. division og måtte her ud i 2. runde´s længste 

maraton-opgør mod velkendte KINKS fra den bedste række. BRAY havde bolden lige fra 
den 2. kamp, hvor det lykkedes at hente en sejr, men BRAY kunne ikke få den afgørende 
sejr og efter tre uafgjorte kampe, var det pludselig KINKS, der hev en stor-sejr hjem i 
varmen og så var det KINKS, der havde fordelen. Men i det absolut sidste øjeblik lykkedes 
det dog BRAY, at hive endnu en sejr hjem og dermed var den samlede sejr hjemme og 

adgangsbilletten til Pokal´ens 3. runde var sikret       KINKS der røg ud af Pokal´en i 1. 

runde i 2020, må se i øjnene, at Pokal´en er forbi for denne gang, her efter 2. runde       

 

 

 

 

 

 

 

 

              BRAY                                                                             KINKS       



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

      MANUTD den debuterende tipper fra Færøerne, var på forhånd ikke levnet en jordisk 

chance mod den forsvarende Pokal-Mester 2020 FOX, der også blev Pokal-Mester i 2016. 
Ikke uventet hev FOX i den 1. kamp en sejr hjem i varmen og kursen var lagt, men så kom 
debutanten MANUTD ind i kampen og præsterede to uafgjorte kampe i træk og derefter 
gjorde MANUTD kort proces i de to næste kampe og den hidtil største sensation i 
Pokalturneringen 2021 var en realitet. MANUTD har allerede bestået svendeprøven og 

foreningen ønsker tillykke med det flotte resultat       FOX den forsvarende Pokal-Mester er 

stadig dybt chokeret over det uventede exit fra årets Pokalturnering       

 

 

 

 

 

 

 

                FOX                                                                     MANUTD       

 

MAGPIES (3) – FRYDKÆR (1): (9 – 8, 4 – 9, 6 – 8) 

      FRYDKÆR veteran og super-tipper fra den bedste række, var storfavorit i opgøret mod 

debutanten MAGPIES. FRYDKÆR fik dog en ordentlig forskrækkelse i den 1. kamp, hvor 
MAGPIES helt uimponeret sejrede over FRYDKÆR og denne chokerende oplevelse ville 
FRYDKÆR ikke udsættes for igen, så FRYDKÆR viste lige i den 2. kamp, at han ikke ville 
risikere noget, så det blev til en aldeles fantom-sejr og kampen var åben igen og i den 3. 
kamp fik debutanten MAGPIES igen en på hatten. FRYDKÆR røg ud i 2. runde i sidste 

sæson, så en klar forbedring her i sæson 2021       MAGPIES kæmpede bravt men må se i 

øjnene, at det er svært at hamle op med en tips-veteran af denne kaliber og Pokal´en er 

færdig for MAGPIES for denne gang        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MAGPIES                                                                  FRYDKÆR       



ANDERUP (3) – ZICO (1): (7 – 7, 4 – 8, 7 – 5, 5 – 7): 

      ZICO den gamle LUND – veteran fra den bedste række mødte her debutanten ANDERUP 

fra Danmarksturneringens 3. division og ZICO var absolut storfavorit i opgøret, men som 
det fremgår blev det alligevel til et hårdt opgør over fire kampe. Efter en nervøs uafgjort 
kamp, satte ZICO trumf på og udraderede ANDERUP i den 2. kamp og alle troede at opgøret 
hermed var afgjort, men så viste ANDERUP lige evnerne i den 3. kamp og så var der 
pludselig uventet ligestilling igen. Men i den 4. kamp viste ZICO lige de gamle Pokal-evner 
tilbage fra det herrens år 1985, hvor ZICO blev Pokal-Mester og så var den samlede sejr 

hjemme for ZICO, der hermed fik en adgangsbillet til Pokal´ens 3. runde       ANDERUP fik 

vist flaget og det blev trods alt til en hæderlig præstation, men Pokal´en er forbi for denne 

gang       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         ANDERUP                                                                         ZICO       

 

Der var 1 internt opgør mellem tippere fra 2. division: 

 

UHRE (2) – KAILUA (2): (8 – 7, 9 – 9, 4 – 5, 6 – 6, 2 – 3) 

      KAILUA var her ude i et opgør mod divisions-kollegaen UHRE og det var umuligt at 

udpege en favorit på forhånd. UHRE lagde bedst ud og KAILUA var under pres lige fra 
start, men KAILUA fik ro på kampen og i den 3. kamp gav KAILUA igen og opgøret var 
pludselig helt åben igen og efter endnu en uafgjort, var det KAILUA der pludselig hev den 

2. sejr hjem og dermed adgangsbilletten til Pokal´ens 3. runde       UHRE havde nok 

forventet et andet udfald af denne dyst, men må konstatere, at Pokal´en 2021 er forbi       

 

 

 

 

 

 

 

 

              UHRE                                                                 KAILUA       



Der var 1 opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division: 

 

FYFFE (3) – HARRY (2): (6 – 8, 8 – 8, 5 – 5, 6 – 9): 

      HARRY fra den næstbedste række mødte her signaturen FYFFE der faktisk er debutant 

her i Pokal´en. HARRY var vist svag favorit, men man kan nok ikke tage de to Pokal 2. 
pladser i henholdsvis 1985 og 1987 som baggrund for denne favoritværdighed. Men rent 
Pokal-erfaringsmæssigt burde HARRY vinde dette opgør. Som det fremgår lagde HARRY 
da også ud med en sikker sejr, men så begyndte FYFFE at røre på sig og det kom der to 
uafgjorte resultater ud af, men så kom det afgørende knock-out-stød i den 4. kamp, hvor 
FYFFE blev tildelt et meget alvorligt slag. HARRY er hermed tildelt en adgangsbillet til 
Pokal´ens 3. runde       FYFFE er færdig i Pokal´en for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FYFFE                                                                              HARRY       

 

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

 

MORAN (3) – LUFCMOT (3): (7 – 8, 9 – 8, 5 – 6) 

      LUFCMOT der debuterer i turneringen mødte MORAN der efter mange års fravær gør 

comeback her i turneringen. LUFCMOT havde ikke ligefrem favoritrollen, men en frisk og 
uimponeret tipning gav alligevel et godt udgangspunkt med en sejr i den 1. kamp. MORAN 
gav dog godt igen, så kampen blev helt åben igen og i den 3. kamp var det LUFCMOT, der 
hev det afgørende stik hjem i varmen og hermed har debutanten LUFCMOT meget 

overraskende sikret sig en billet til Pokalturneringens 3. runde       MORAN må konstatere at 

det er slut i Pokal´en for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

               MORAN                                                                     LUFCMOT       



NISSE (3) – JESPER (3): (7 – 9, 9 – 7, 6 – 6, 6 – 7): 

      JESPER debuterende tipper, var ude i en hård kamp mod NISSE, der også debuterer 

her i LUND`S TIPSFORENING. NISSE er kommet bedst fra start i Danmarksturneringen og 
virker meget skarp, men JESPER viste gode Pokal-evner og lagde hårdt ud med en stor-
sejr og så troede man lige at det ville være en form-sag for JESPER i den næste kamp, 
men så viste NISSE lige evnerne og JESPER måtte indkassere et retur-stød af samme 
kaliber og så en hård uafgjort kamp, hvorefter JESPER i den 4. kamp, fik sat det rigtige 
stød ind og så var den samlede sejr hjemme og JESPER fik en flot adgangsbillet til 

Pokalturneringen´s 3. runde       NISSE kæmpede godt og kan forlade Pokal´en med oprejst 

pande, efter en god præstation        

 

 

 

 

 

 

 

 

                               NISSE                                                          JESPER       

 

Følgende er videre efter 2. runde: 

DT 1. division:   7 sign.:  FRYDKÆR, FUTTE, LIONS, MARSCHA, PIQUET, TOFFEE, ZICO.   

DT 2. division:   4 sign.:  CHELSEA, HARRY, KAILUA, SPVK. 

DT 3. division:   5 sign.:  BRAY, JESPER, LUFCMOT, MANUTD, PERCY. 

 

Pokalturneringens 3. Runde: (STARTER I UGE 22)         

 

PERCY (3) – HARRY (2) 

KAILUA (2) – LUFCMOT (3) 

MARSCHA (1) – FUTTE (1) 

LIONS (1) – BRAY (3) 

PIQUET (1) – CHELSEA (2) 

JESPER (3) – TOFFEE (1) 

MANUTD (3) – FRYDKÆR (1) 

SPVK (2) – ZICO (1) 

 

Rapport fra de spændende kampe i 3. runde følger                                         Harry 


