
LIGA POKALEN   

* rapport 2021 efter 3. 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. 
 

 

 

3. runde:

 

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

 

NUSER (1) – DEVILS (1): (7 – 7, 3 – 3, 10 – 9)  

      NUSER fra bunden af den bedste LIGA-række mødte her divisions-kollegaen DEVILS, 

der dog fører sig frem omkring midten af rækken. Et spændende opgør, uden en egentlig 
favorit. NUSER har dog vundet LIGA POKALEN tilbage i 2006, så det vil NUSER naturligvis 
gerne prøve igen. Opgøret blev det eneste i 3. runde, der trak ud i 3 kampe førend der blev 
fundet en afgørelse.  Først 2 hårde uafgjorte kampe, men så tog NUSER stikket hjem      
med en smal sejr i den 3. kamp og dermed indløste NUSER en billet til LIGA Pokalen´s    

¼-Finale       DEVILS må se i øjnene, at det er slut i LIGA Pokalen for denne gang        

 

 

 

 

 

 

 

 

         NUSER                                                                              DEVILS       



SIR S (1) – VINDING (1): (5 – 7) 

      VINDING var ude i en rigtig gyser-kamp mod kollegaen SIR S, der lige som VINDING 

huserer i den bedste LIGA-række. Modstanderen SIR S var jo den forsvarende LIGA POKAL 
– Mester, så der var lagt op til en hård kamp. VINDING egenscore var ikke prangende, 
men trods alt rigtig fin og det hele fusede lidt ud, da SIR S lige netop i denne spilleuge 
fremviste en kedelig bundscore, så VINDING fik en aldeles sikker sejr i hus og sendte 
hermed den forsvarende LIGA POKAL – Mester ud af turneringen og VINDING er nu i       

¼-Finalen       SIR S må se i øjnene, at der ikke er plads til down-uger her i LIGA POKALEN, 

hvor det er knald eller fald. Slut for denne gang for SIR S       

 

              

 

 

 

 

                SIR S                                                                     VINDING       

 

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

 

SELECT (2) – CHELSEA (2): (6 – 7) 

      CHELSEA den unge talentfulde LUND-færing huserer til dagligt midt i Liga´ens               

2. division og CHELSEA mødte SELECT fra toppen af samme række og var ikke levnet de 
mange chancer mod SELECT der også har et LIGA POKAL – Mesterskab fra 2016 i bagagen. 
Men CHELSEA gik frisk og uimponeret til opgaven og med en beskeden sejr fik CHELSEA 
overraskende stødt SELECT ud af årets LIGA POKAL og CHELSEA er hermed klar til Liga 

Pokal´ens ¼-Finale       SELECT er færdig i Liga Pokal´en for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

             SELECT                                                                        CHELSEA       



PIQUET (2) – KINKS (2): (6 – 7) 

      KINKS der til daglig fører en tilværelse under midterstregen i 2. Liga, mødte her 

PIQUET, der huserer i toppen af samme række. KINKS opnåede i 2019 en flot 2. plads her 
i Liga Pokalen, så der var lagt op til et åbent opgør, hvor det ville være dagsformen, der 
gjorde udslaget. KINKS var bedst kørende på dagen og formåede med en beskeden sejr, 

at hive billetten hjem til Liga Pokalen´s ¼-Finale       PIQUET er færdig i Liga Pokalen for 

denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

          PIQUET                                                                          KINKS       

 

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

 

FOX (2) – NIELSEN (1): (6 – 8) 

      NIELSEN fra toppen af den bedste LIGA-række, var storfavorit her i opgøret mod 

veteranen FOX, der huserer i den nedre halvdel af Liga´ens 2. division. FOX har dog opnået 
Liga Pokal – Mesterskaber i 2005 og 2013, men NIELSEN kan også fremvise to Liga Pokal 
– Mesterskaber i årene 2015 og 2019 og NIELSEN jagter nu det 3. Liga Pokal – Mesterskab. 
NIELSEN gav den da også fuld skrue her i den afgørende spilleuge og fremviste en super-
score og hermed en stor-sejr over FOX. Så NIELSEN er nu blandt de 8 bedste og er klar til 

Liga Pokal ¼-Finalen       FOX er stadig flot repræsenteret på Liga Pokalen´s Top 3 – 

Evighedstabel, men det bliver ikke til mere i denne omgang        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FOX                                                                           NIELSEN       



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

 

GUNNERS (3) – FOREST (1): (8 – 6) 

      GUNNERS der er debutant i turneringen og til daglig frister en tilværelse under 

midterstregen i 3. Liga, var her kommet på en meget hård opgave mod veteranen FOREST 
og favoritværdigheden var absolut på FOREST´s side. Men lige netop på spilledagen var 
GUNNERS i hopla og fyrede en super-score af og da FOREST ikke rigtig var oppe i samme 
gear, blev det til en stor-sejr til GUNNERS, der nu er videre blandt de 8 bedste Liga Pokal 

– tippere og klar til ¼-Finalen       FOREST må meget skuffet konstatere, at det er slut i Liga 

Pokalen for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GUNNERS                                                                      FOREST       

 

LUFCMOT (3) – MIKKEL (1): (8 – 7) 

      LUFCMOT der er en af de nye skrappe debutanter i foreningen, ligger omkring 

midterstregen i Liga´ens 3. division og der var lagt op til en hård kamp mod MIKKEL fra den 
bedste LIGA-række. MIKKEL figurerer på Liga Pokal´ens Top 3 – Evighedstabel i form af en 
3. plads i 2010 og der var ingen tvivl om, at MIKKEL var favorit i dette opgør. Men LUFCMOT 
er en tipper der virkelig slår til når det gælder og der blev affyret en super-score og selv om 
MIKKEL gjorde sit ypperste, var det ikke nok til at hamle op med LUFCMOT, der hermed 

fik sejren i hus og LUFCMOT høstede en fortjent billet til Liga Pokal´ens ¼-Finale       

MIKKEL må se i øjnene, at der er kommet nye skrappe talenter til foreningen og at det er 

slut i Liga Pokalen for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

       LUFCMOT                                                                             MIKKEL       



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

 

TYNDE (3) – TØFTING (2): (8 – 9) 

      TØFTING er suveræn top-tipper i Liga´ens næstbedste række, men modstanderen 

TYNDE er endnu mere suveræn i 3. Liga, hvor TYNDE her i debutsæsonen i Liga´en er 
aldeles ustyrlig i toppen. Så der var lagt op til en intens kamp mellem de to top-tippere og 
det var på forhånd umuligt at udpege en favorit. Det forlyder fra Morten fra TØFTING-
holdet, at han i ungdomsårene i Århus har spillet på hold med TYNDE, så det gjorde bestemt 

ikke opgøret mindre interessant       TØFTING tog ingen chancer og fyrede rundens højeste 

score af og selv om TYNDE fremviste en prangende super-score, så var det TØFTING der 
tog stikket hjem og dermed har TØFTING sikret sig en adgangsbillet til Liga Pokal´ens     

¼-Finale       TYNDE må trods super-score forlade Liga Pokal´en for denne gang og TYNDE 

kan bestemt gøre det med oprejst pande, men det tager nok lige lidt tid, at komme over 

denne skuffelse, især da TYNDE nu er i mobbe-rollen         

 

 

 

 

 

                         TYNDE                                                                TØFTING       

 

 

KOMMENTARER MODTAGET DEN 02.03.2021: 

Hej Harry.  

 

Vi har med stor fornøjelse læst med på Tipperpræsentationerne. Det er fedt at lære modstanderne lidt 
bedre at kende. Og derfor vil vi også gerne bidrage, så her er en opdateret tippepræsentation for Liga-
signaturerne Halvor, Hårvard og Tøfting. Du er velkommen til at sende den rundt.  

 

Bonus-info: I ungdomsårene spillede jeg på hold med Tynde i Hjortshøj Egå Idrætsforening nord for Århus. 
Og vi har for nylig drukket en kop kaffe – udenfor og med afstand naturligvis – og det var med GARANTI 
ikke sket uden denne fremragende tipsklub. Tynde er desværre ikke et perfekt menneske. Fx er han 
Liverpool-fan, og derfor får han også lige en hilsen i vores præsentation.   

 

Mvh 

Peter og Morten 



Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens ¼-Finale: 

 

LT 1. division: 3 sign.: NIELSEN, NUSER, VINDING. 

LT 2. division: 3 sign.: CHELSEA, KINKS, TØFTING. 

LT 3. division: 2 sign.: GUNNERS, LUFCMOT.  

 

 

 

 

 

 

Kampene i Liga Pokalens ¼-Finale: (Starter i uge 35) 

 

TØFTING (2) – NUSER (1):  

NIELSEN (1) – CHELSEA (2): 

GUNNERS (3) – LUFCMOT (3):  

VINDING (1) – KINKS (2): 

 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR ¼-FINALERNE ER FÆRDIGSPILLET       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                               HARRY 


