
POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter 3. 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 

 

 

 

3. runde: 

Der var 1 internt opgør mellem tippere i den bedste række: 

 

MARSCHA (1) – FUTTE (1): (7 – 4, 5 – 6, 8 – 9) 

      FUTTE der er chef i den store tips-familie, har indtil videre ingen synlige top-resultater 

her i Pokalturneringen. I sidste sæson røg FUTTE ud i 1. runde, så der er betydelig fremgang 
at spore i denne sæson, hvor FUTTE fra topfeltet i den bedste række, var ude i rundens 
absolutte topopgør, mod tips-fænomenet MARSCHA, der blev Pokalmester i 2017. Begge 
tippere er særdeles godt tippende og med helt i front, så der var på forhånd ingen favorit. 
MARSCHA vandt dog den 1. kamp så overbevisende, at de fleste troede det var slut for 
FUTTE, men det lykkedes for FUTTE, at få listet en smal sejr hjem i returopgøret og så røg 
dysten ud i en 3. kamp og her fremførte FUTTE ugens super-score og hev dermed sejren 

hjem og billetten til ¼-Finalen       MARSCHA der røg ud i 1. runde i sidste sæson, må her 

se i øjnene, at Pokal´en 2021 er forbi her efter 3. runde       

 

 

 

 

 

 

 

 

              MARSCHA                                                                                 FUTTE                                                                      



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

 

PIQUET (1) – CHELSEA (2): (6 – 7, 6 – 5, 9 – 7) 

      PIQUET der ellers er hånd-i-hånd tipper med FOX, må her i Pokal´en stå på egne ben, 

men det sker på aldeles succesfuld vis. PIQUET fra Danmarksturneringens bedste række 
og med en 3. plads i Pokal´en 2018, var storfavorit i dette opgør mod CHELSEA fra 
Danmarksturneringens 2. division. Begge tippere røg ud i 1. runde i sæson 2020. I den       
1. kamp var det overraskende CHELSEA, der hev sejren hjem og dermed var PIQUET under 
stort pres i den 2. kamp, men med en smal score, lykkedes det dog for PIQUET, at hive 
sejren hjem og dermed var der lagt op til en ny spændende 3. kamp. I den 3. kamp var der 
dog ingen tvivl og PIQUET fremviste lige ugens super-score og CHELSEA satsede lidt for 

meget og det gik helt galt. PIQUET er hermed i ¼-Finalen       CHELSEA tjekker ud her i 

Pokal´ens 3. runde         

                                                      

        

 

 

 

 

           PIQUET                                                                          CHELSEA       

 

SPVK (2) – ZICO (1): (6 – 4, 6 – 7, 9 – 8) 

      SPVK fra Danmarksturneringens 2. division, figurerer ikke på Pokalturneringens Top 3 

– Evighedstabel, men en god indsats i Pokal´en 2020, hvor SPVK nåede helt frem til             
¼-Finalen og først røg ud efter 6 hårde kampe, gav grundlag for optimisme her i Pokal´en 
2021. Modstanderen var dog veteranen ZICO fra den bedste række og selv om det er over 
30 år siden, at ZICO i 1985 brillierede og blev Pokalmester, er præstationen for evig tid 
indprentet i den fornemme Pokalturnering Top 3 – Evighedstabel. SPVK viste samme 
storform som i 2020 og udlægget med en stor-sejr i den 1. kamp, gav forhåbninger til 
SPVK. Dog viste ZICO i returkampen, at han stadig har Pokal-evnerne og så var der 
pludselig lagt op til en spændende 3. kamp, men her lykkedes det for SPVK at fremføre en 

super-score og så var kampen afgjort og SPVK er hermed videre til ¼-Finalen       ZICO 

kæmpede ellers godt men måtte slippe Pokal´en for denne gang          

 

 

 

 

  

           

 

              SPVK                                                                                         ZICO       



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

 

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

      BRAY er debuterende signatur i Danmarksturneringens 3. division, men er dog under 

ledelse af top-tipperen CORK fra den bedste række. Så det var i opgøret mod LIONS, ikke 
muligt at udpege en favorit og der var lagt op til et hårdt opgør. BRAY lagde ud som lyn 
og torden og fremførte en suveræn super-score i den 1. kamp og da LIONS havde dumpe-
score, var der virkelig smæk for skillingen. BRAY kunne dog ikke lige følge op på det hårde 
udlæg og efter en uafgjort kamp, måtte BRAY indkassere et nederlag i den 3. kamp og 
dermed var der lagt op til en meget spændende 4. kamp. I den 4. kamp kørte BRAY den 
sikre stil og da LIONS kiksede lidt, var den samlede sejr hjemme til BRAY og dermed 

billetten til ¼-Finalen       LIONS røg ud i 2. runde i 2020 og klarede sig trods alt bedre i år, 

men Pokal´en er forbi for denne gang        

 

 

 

 

 

           

 

              LIONS                                                                           BRAY       

 

JESPER (3) – TOFFEE (1): (6 – 4, 5 – 6, 8 – 9) 

      TOFFEE fra den bedste række var storfavorit i dette opgør mod debutanten JESPER fra 

Danmarksturneringens 3. division. TOFFEE har godt nok ingen placeringer på Top 3 – 
Evighedstabellen og TOFFEE røg ud i 1. runde i sæson 2020, men tips-rutinen gør TOFFEE 
til favorit. TOFFEE måtte dog meget overraskende indkassere et stort nederlag i den            
1. kamp, hvor TOFFEE fremviste dumpe-score og så var TOFFEE pludselig under et stort 
pres, men stormen blev redet af med sejr i retur-opgøret. I den 3. kamp var TOFFEE igen 
i vanlig stil, med super-score og så var den samlede sejr hjemme og TOFFEE er klar til      

¼-Finalen       JESPER nåede frem til 3. runde og en flot debut i Pokal´en, men det er slut 

for denne gang           

 

 

 

 

 

 

 

        

           JESPER                                                                     TOFFEE       



MANUTD (3) – FRYDKÆR (1): (4 – 7, 7 – 7, 8 – 9) 

      FRYDKÆR veteran og DT-Mester 2020 har mærkelig nok endnu ikke sin signatur på 

Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel, men favoritværdigheden var der dog ingen tvivl 
om her i kampen mod debutanten MANUTD, hvor alt andet end sejr til FRYDKÆR ville 
være sensationelt. FRYDKÆR lagde da også ud med at lammetæve MANUTD i den              
1. kamp, men så slappede FRYDKÆR lidt af i den efterfølgende kamp og MANUTD fik 
hentet et uafgjort resultat hjem, men så kom FRYDKÆR frem med en super-score i den   

3. kamp og så var den ventede billet til ¼-Finalen hjemme for FRYDKÆR       MANUTD den 

debuterende færøske tipper gjorde det faktisk godt her i debut´en i Pokal´en, men det er 

slut for denne gang       

 

 

 

 

 

                MANUTD                                                               FRYDKÆR       

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

 

PERCY (3) – HARRY (2): (7 – 6, 6 – 8, 9 – 9, 7 – 9) 

      HARRY fra den næstbedste række var vist nok svag favorit i opgøret mod comeback-

tipperen PERCY. Det fremgår af Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel, at HARRY har 
præsteret 2. pladser i årene 1985, 1987 og 2000, så nu er det vist på tide for HARRY, at 
komme helt til tops. Det blev dog et betydeligt mere tæt og hårdt opgør end forventet. 
Faktisk fik HARRY en skræk i livet, da det blev til et nederlag i den 1. kamp og hermed 
havde PERCY bolden, men HARRY kom stærkt igen og sejrede i returopgøret, men så 
præsterede begge tippere super-score i den 3. kamp der endte uafgjort og der måtte endnu 
en 4. kamp til og her var der ingen tvivl, da HARRY hev endnu en super-score ud af ærmet. 

HARRY er hermed i Pokalturneringens ¼-Finale       PERCY kæmpede bravt og var tæt på, 

men Pokal´en slut for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PERCY                                                                           HARRY       



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

      LUFCMOT der debuterer i Danmarksturneringens 3. division mødte her KAILUA fra DT´s 

næstbedste række og i henhold til anciennitet var det KAILUA der fik favoritrollen. 
LUFCMOT kom dog rigtig godt fra start og det blev til en stor-sejr i den 1. kamp, men 
KAILUA svarede godt igen i den 2. kamp og stillingen var helt lige og den 3. kamp endte 
uafgjort og så var der lagt op til en drabelig 4. kamp, men her var det LUFCMOT der holdt 
nerverne bedst i ro og tippede sikkert, mens satsningerne hos KAILUA slog helt fejl. 
Debutanten LUFCMOT sluttede af med en kæmpe-sejr og er nu i Pokalturneringens           

¼-Finale       KAILUA der røg ud i 1. runde i 2020 fik på imponerende vis kæmpet sig frem 

til 3. runde her i 2021, men må nu tage afsked med Pokal´en for denne gang       

 

 

 

 

                       

                       KAILUA                                                              LUFCMOT       

 

Følgende er videre efter 3. runde: 

DT 1. division:   4 sign.:  FRYDKÆR, FUTTE, PIQUET, TOFFEE.   

DT 2. division:   2 sign.:  HARRY, SPVK. 

DT 3. division:   2 sign.:  BRAY, LUFCMOT. 

 

Pokalturneringens ¼-Finaler: (STARTER I UGE 29)         

 

HARRY (2) – LUFCMOT (3) 

FUTTE (1) – BRAY (3) 

PIQUET (1) – TOFFEE (1) 

FRYDKÆR (1) – SPVK (2)  

 

Rapport fra de spændende kampe i ¼-Finalerne følger                                          

 

 

                                                                                                       Harry 

 


