
LIGA POKALEN   

* rapport 2021 efter 2. 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. 
 

 

 

2. runde:

 

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

 

NUSER (1) – FUTTE (1): (9 – 7) 

      NUSER fra den absolut tunge halvdel af den bedste Liga-række, mødte i dette opgør 

FUTTE fra den bedste halvdel og meget overraskende lykkedes det NUSER at hive en ret 
sikker sejr hjem og dermed slukke Liga Pokal drømmen for FUTTE. Begge tippere røg ud i 
1. runde i sæson 2020. Det fremgår af den fornemme LIGA POKAL Top 3 – Evighedstabel, 
at NUSER tilbage i 2006 blev Liga Pokal-Mester, så drømmen om en gentagelse af denne 

succes-historie lever stadig hos NUSER       FUTTE har haft lidt hårde odds i årets Liga 

Pokal-turnering, hvor FUTTE i begge kampe har mødt en kollega fra samme top-række og 

denne gang gik den ikke, så FUTTE er futtet af for denne gang        

                                  

         NUSER                                                                                                      FUTTE       



NIELSEN (1) – SCHØN (1): (8 – 7) 

      NIELSEN fra top-feltet i Liga´ens bedste række, mødte her SCHØN, der huserer i den 

tunge ende af rækken og med NIELSEN`s tidligere Liga Pokal-bedrifter, var NIELSEN klar 
favorit. NIELSEN har vundet Liga Pokal titlen ikke mindre end to gange i Lund´s 
tipshistorie, i årene 2015 og 2019 og er lidt af en specialist i denne disciplin. NIELSEN går 
selvfølgelig efter, at blive den første tipper i Lund´s tipshistorie, der vinder titlen for 3. gang. 
Så her i 2. runde vandt NIELSEN beskedent over SCHØN, så planen holder fortsat og 

NIELSEN er klar til Liga Pokal´ens 3. runde       SCHØN klarede sig trods alt bedre end i 

sæson 2020, hvor SCHØN røg ud i 1. runde, - denne gang lykkedes det SCHØN at gå to 

runder, men så var det også slut for denne gang          

    

               NIELSEN                                                                           SCHØN       

 

 

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

 

SPVK (2) – SELECT (2): (9 – 9, 6 – 6, 6 – 7) 

      SELECT der er lidt bedre kørende i Ligaen og endvidere har et Liga Pokal-Mesterskab 

2016 i bagagen, var favorit i dette opgør mellem de to tippere fra Liga´ens 2. division. Det 
viste sig dog, at blive langt mere jævnbyrdigt end SELECT nok havde regnet med og i de 
to første kampe var der fuldstændig lighed og der var lagt op til en rigtig gyser i den 3. 
kamp og her præsterede begge tippere faktisk en fin score, dog var SELECT`s lige en lille 
tand bedre, så SELECT der røg ud i 1. runde i 2020 er nu klar til Liga Pokal´ens 3. runde 

      SPVK røg ud i 1. runde i 2020, men forlader Liga Pokal´en 2021 med æren i behold       

 

 

 

 

 

 

 

          SPVK                                                                                                SELECT       



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

 

LIVPOOL (3) – LUFCMOT (3): (8 – 9)  

      LUFCMOT var ude i et vaske-ægte debutant opgør mod LIVPOOL og da begge tippere 

huserer i toppen af Liga´ens 3. division, var det på forhånd ventet, at dagsformen ville være 
afgørende og begge tippere fremviste rigtig gode takter, dog var LUFCMOT lige en lille 
tand bedre og LUFCMOT rendte dermed af med sejren og er nu videre til Liga Pokal´ens 

3. runde og er hermed blandt de 16 bedste i årets Liga Pokal Turnering       LIVPOOL 

kæmpede bravt og leverede en god indsats, men er desværre ude for denne gang       

 

    

 

 

 

 

 

             LIVPOOL                                                                                        LUFCMOT       

 

Der var 5 opgør mellem tippere fra Liga´ens 1. division og 2. division: 

 

IDSKOV (1) – TØFTING (2): (8 – 8, 5 – 6) 

      TØFTING fra Liga´ens næstbedste række, styres jo af de to skrappe drenge og var på 

papiret kommet på hård opgave mod foreningens formand IDSKOV. Men i årets Liga 
Turnering, har IDSKOV det meget svært i bunden af den bedste række og TØFTING er 
tøffet helt i front af Liga´ens næstbedste række og TØFTING er i aldeles topform, så efter 
et enkelt uafgjort resultat, fræsede TØFFE bare der ud af og hev sejren hjem og TØFTING 
forbedrede hermed resultat fra 2020, hvor TØFTING forlod turneringen efter 2. runde. NU 

er TØFTING klar til Liga Pokal´ens spændende 3. runde       IDSKOV der ellers nåede helt 

frem til ¼-finalen i sidste sæson, må erkende at Liga Pokal´en er forbi for denne gang        

 

 

 

 

 

 

 

 

            IDSKOV                                                                                      TØFTING       



DEVILS (1) – TOFFEE (2): (7 – 7, 5 – 5, 4 – 4, 6 – 6, X – X, X – X, X – X) 

      DEVILS er efternøleren i den store tipsfamilie og for 2. kamp i træk, vil skæbnen at 

DEVILS møder et familiemedlem og da alle i tipsfamilien slavisk følger familiens overhoved, 
var der på forhånd ingen tvivl om udfaldet, idet man skal ud i et maratonopgør, hvor man 
skal finde vinderen ude i alleryderste led, hvor det er hjemmebane-tipperen der vinder. Så 
med mindre taktikken pludselig bliver ændret, vil DEVILS blive udråbt til sejrherre i dette 

opgør og vil hermed være klar til Liga Pokal´ens 3. runde       TOFFEE der ellers har opnået 

en 3. plads i Liga Pokal´en 2017, må med smallest mulige margin se sig besejret af lillebror 

og er hermed færdig for denne gang        

 

             DEVILS                                                                               TOFFEE       

 

 

 

FOX (2) – MARSCHA (1): (9 – 8) 

      FOX der er foreningens meget fodboldkyndige veteran mødte en anden af foreningens 

meget fodboldkyndige tippere, nemlig tipseksperten MARSCHA, så der var lagt op til en 
rigtig storkamp mellem de to specialister. Selv om FOX ligger og roder rundt i den 
næstbedste Liga-række, pegede pilen lidt på FOX i kraft af Liga Pokal Mesterskaber i årene 
2005 og 2013. Begge tippere var på toppen da slaget skulle udkæmpes, men alligevel 
lykkedes det for FOX, at være lige en lille smule bedre og FOX rendte af med sejren i   
knald-eller-fald kampen. FOX der i sæson 2020 stod af efter 1. runde, har nu stadig chancen 

for at blive den første LUND-tipper med 3 Liga Pokal Mesterskaber       MARSCHA der 

sluttede på 4. pladsen i Liga Pokal´en 2020, må erkende at Liga Pokal´en er forbi for denne 

gang                    

                                                 

              FOX                                                                                          MARSCHA       



MIKKEL (1) – BRULA (2): (8 – 8, 5 – 3) 

      MIKKEL der ellers huserer i bundfeltet af den bedste LIGA-række, var trods alt favorit 

her i opgøret mod BRULA fra den tunge ende af Liga´ens 2. division. MIKKEL har tilbage i 
2010 hentet en flot 3. plads hjem her i Liga Pokalen og i 2020 nåede MIKKEL frem til ¼-
Finalen, så rimelig fine papirer blev vist frem her. MIKKEL mødte dog uventet hård 
modstand og det lykkedes BRULA, at hente uafgjort hjem i den 1. kamp og dermed 
fremtvinge endnu en kamp, men her var der ingen tvivl og MIKKEL hentede en stor-sejr 

hjem og er dermed videre til Liga Pokalen´s 3. runde       BRULA må se i øjnene, at det er 

slut i Liga Pokalen for denne gang her efter 2. runde       

 

 

 

 

 

 

 

 

            MIKKEL                                                                                        BRULA       

 

 

 

 

SIR S (1) – AGGER (2): (9 – 9, 6 – 5) 

      SIR S fra topfeltet af den bedste Liga-række, er forsvarende Liga Pokal – Mester fra 

2020 og var dermed super-storfavorit i dette opgør mod AGGER fra Liga`ens 2. division. 
Selv om SIR S fik uventet stor modstand i den 1. kamp, hvor det lykkedes for AGGER,        
at hente samme super-score hjem som SIR S og dermed fremtvinge endnu en kamp.        
Her viste SIR S dog lige evnerne og hentede sejren hjem og dermed var SIR S videre i    

Liga Pokal´ens 3. runde       AGGER røg hermed ud her i Liga Pokal´ens 2. runde, lige som 

i 2020       

 

 

 

 

 

 

 

                SIR S                                                                                               AGGER       



MURER (3) – FOREST (1): (7 – 8) 

      FOREST fra Liga´ens bedste række, var storfavorit i dette opgør, mod comeback-

tipperen MURER, der igen er startet op og nu er i Ligaéns 3. division. Ingen af de to tippere 
har nogen traditioner i Liga Pokalen og FOREST røg ud i 1. runde i sidste sæson, men her 
i 2021 ser det betydeligt bedre ud, for med en beskeden sejr og en mellem-score, lykkedes 
det for FOREST, at få dysten afgjort i kun en enkelt kamp og dermed fik FOREST udleveret 

en billet til Liga Pokal´ens 3. runde       MURER der har det lidt hårdt her i comeback-

sæsonen må takke af i Liga Pokal`en for denne gang       

 

 

    

 

 

 

 

 

         MURER                                                                                       FOREST       

 

 

 

 

VINDING (1) – MAGPIES (3): (9 – 6) 

      VINDING der er rykket op i den bedste Liga-række, kører som en velsmurt maskine i 

øjeblikket og var kæmpe-favorit i dette opgør mod debutanten MAGPIES fra Liga´ens           
3. division. VINDING har ikke tidligere gjort sig bemærket i Liga Pokalen og røg ud i 2. 
runde i sidste sæson, men her i 2021 var der usædvanlig smæk på drengen og debutanten 
MAGPIES blev blæst ud af banen og kæmpe-sejren førte VINDING frem til Liga Pokalen´s 

3. runde       MAGPIES må sande, at det er nogle skrappe drenge han er oppe imod og 

debut´en i Liga Pokalen er forbi her efter 2. runde         

 

 

                 VINDING                                                               MAGPIES       



Der var 4 opgør mellem tippere fra Liga´ens 2. division og 3. division: 

 

BØLLE (3) – CHELSEA (2): (8 – 8, 5 – 6) 

      CHELSEA fra toppen af Liga´ens 2. division var favorit her mod BØLLE og ingen af de 

to tippere har tidligere vist specielle evner her i Liga Pokalen. CHELSEA der røg ud i              
1. runde i 2020, fik dog uventet hård modstand i den 1. kamp, hvor det lykkedes for BØLLE, 
at hive et uafgjort resultat hjem, men CHELSEA tog dog stikket hjem i kamp nr. 2 og 

hermed sikrede CHELSEA sig en adgangsbillet til Liga Pokalen´s 3. runde       BØLLE røg 

ud i 1. runde i sidste sæson og har nu bjæffet for sidste gang her i årets Liga Pokal        

 

 

          BØLLE                                                                                            CHELSEA       

 

 

FAXE (2) – GUNNERS (3): (8 – 9) 

      GUNNERS der debuterer i Liga´ens 3. division, fortsætter succesen her i Liga Pokalen 

og selv om FAXE fra den højere Liga-række, var favorit i dette opgør, så fremviste 
GUNNERS lige en super-score, som FAXE ikke kunne hamle op med og dermed var              
2. runde afgjort i kun en enkelt kamp og GUNNERS er nu blandt de sidste 16 tippere i årets 

Liga Pokal og er hermed videre til Liga Pokalen`s 3. runde       FAXE takker af her i Liga 

Pokalen for denne gang, her efter Liga Pokalen´s 2. runde        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

              FAXE                                                                                            GUNNERS       



PERCY (3) – PIQUET (2): (8 – 9) 

      PIQUET der ellers er hånd-i-hånd tipper, klarer sig rigtig godt på egen hånd og var klar 

favorit i opgøret mod comeback-tipperen PERCY. Ingen af de to tippere har tidligere vist 
top-præstationer her i Liga Pokalen, hvor PIQUET røg ud i 2. runde i sæson 2020. PIQUET 
viste dog flaget i den 1. kamp, hvor der blev fremført en super-score og så var opgøret 
afgjort allerede efter den 1. kamp og PIQUET hev en billet til Liga Pokalen´s 3. runde hjem 

i varmen       PERCY må se i øjnene, at det ikke bliver i denne sæson, at der er succes i Liga 

Pokalen       

 

 

                 PERCY                                                                               PIQUET       

 

 

 

 

 

KINKS (2) – NISSE (3): (9 – 8) 

      KINKS fra Liga´ens 2. division, havde succes i Liga Pokalen i 2019, hvor det blev til        

en flot 3. plads og dermed en evig placering på Lunds Tipsforening´s fornemme Liga Pokal                               
Top 3 – Evighedstabel. KINKS var stor-favorit i opgøret mod debutanten NISSE fra     
Liga´ens 3. division og det levede KINKS helt op til. Med en super-score afgjorde KINKS 

det hele i kun en enkelt kamp og fik som belønning en billet til Liga Pokalen´s 3. runde       

NISSE den debuterende tipper, med de ellers fine papirer, må sande at det er skrappe 

drenge der huserer her i foreningen og det er forbi i Liga Pokalen her efter 2. runde        

 

 

 

           KINKS                                                                    NISSE       



Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens 3. runde: 

 

LT 1. division: 7 sign.: DEVILS, FOREST, MIKKEL, NIELSEN, NUSER, SIR S, VINDING. 

LT 2. division: 6 sign.: CHELSEA, FOX, KINKS, PIQUET, SELECT, TØFTING. 

LT 3. division: 3 sign.: GUNNERS, LUFCMOT, TYNDE.  

 

 

Kampene i Liga Pokalens 3. runde: (Starter i uge 30) 

 

TYNDE (3) – TØFTING (2):  

NUSER (1) – DEVILS (1):  

FOX (2) – NIELSEN (1): 

SELECT (2) – CHELSEA (2):  

GUNNERS (3) – FOREST (1):  

LUFCMOT (3) – MIKKEL (1):  

SIR S (1) – VINDING (1):  

PIQUET (2) – KINKS  (2):  

 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR 3. RUNDE ER FÆRDIGSPILLET       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                               HARRY 


