
LIGA POKALEN   

* rapport 2021 efter Kvartfinalen * 

 

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. 
 

 

 

 

Kvartfinalen:

TØFTING (2) – NUSER (1): (6 – 4) 

      TØFTING fra toppen af Liga´ens 2. division, var jo nok favorit i dette opgør, selv om 

modstanderen var NUSER fra den bedste Liga-række. NUSER har endda et Liga Pokal – 
Mesterskab i 2006 i kufferten, men NUSER er i denne sæson langt fra fordums styrke og er 
bundprop i Liga´ens 1. division. TØFTING lagde da heller ikke fingre imellem og der var 
kontant afregning og TØFTING præsterede rundens højeste egen-score, så det blev til en 
stor-sejr til TØFTING og NUSER måtte indkassere en ordentlig afklapsning. Så TØFTING 

er nu blandt de 4 bedste og i Semifinalen, så godt gået       NUSER havde chancen for succes 

og troede på det lige til det sidste, men NUSER måtte kapitulere         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            TØFTING                                                                         NUSER       



NIELSEN (1) – CHELSEA (2): (5 – 3) 

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

CHELSEA fra 2. Liga. NIELSEN er lidt af en specialist her i Liga Pokalen og har vundet den 
2 gange i årene 2015 og 2019. NIELSEN er jo i god form og har utvivlsomt kræfter til at 
gentage dette kunststykke. I den afgørende spilleuge, var NIELSEN da også oppe i højeste 
gear og der blev fremført en rigtig flot score og uden de store problemer blev CHELSEA 
skubbet ud af banen og ud af turneringen. NIELSEN er nu tæt på endnu en top-præstation 

her i Liga Pokalen       CHELSEA kæmpede godt, men måtte bøje sig her i kvartfinalen         

 

              

 

 

 

 

              NIELSEN                                                                    CHELSEA       

 

GUNNERS (3) – LUFCMOT (3): (6 – 5) 

      GUNNERS debutant fra 3. Liga, mødte en anden debutant LUFCMOT også fra 3. Liga, 

så der var lagt op til en drabelig kamp mellem de to tippere, der begge huserer omkring 
midten af feltet i Liga´ens 3. division. Så der var ingen favorit i opgøret og det blev 
dagsformen der blev afgørende. Begge tippere satsede lidt og begge havde to X`er der gik 
hjem, men GUNNERS der havde rundens max. score, endte med at løbe af med sejren, 
selv om LUFCMOT gjorde god modstand, men der manglede lige en enkelt pind. Debutanten 
GUNNERS er hermed tæt på den helt store triumf her i debut-sæsonen og er nu i Liga 

Pokal Semifinalen       LUFCMOT forlader Liga Pokalen med æren i behold efter en rigtig god 

indsats       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          GUNNERS                                                                         LUFCMOT       



VINDING (1) – KINKS (2): (4 – 3) 

 

      VINDING fra topfeltet af den bedste Liga-række var kommet på hård opgave mod 

veteranen KINKS, der i 2019 blev nr. 3 i Liga Pokalen. Så der var ingen deciderede favoritter 
i opgøret, så også her ville det blive dagsformen, der ville blive afgørende. I spilleugen 
satsede VINDING lidt med tre X´er i rækken og det blev til en lidt tynd egen-score som 
VINDING fik fyret af, men det var nok for KINKS´s præstation var alligevel en tand 
dårligere, så VINDING er hermed i Liga Pokal´ens Semifinale, efter en lidt beskeden sejr 

      KINKS missede hermed chancen for at komme på den fornemme Liga Pokal Top 3 – 

Evighedstabel endnu engang        

  

 

 

 

 

               VINDING                                                                  KINKS       

 

Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens Semifinale: 

 

LT 1. division: 2 sign.: NIELSEN, VINDING. 

LT 2. division: 1 sign.: TØFTING. 

LT 3. division: 1 sign.: GUNNERS.  

 

 

Kampene i Liga Pokalens Semifinale: (Starter i uge 40) 

 

TØFTING (2) – NIELSEN (1): 

GUNNERS (3) – VINDING (1): 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR SEMIFINALERNE 

ER FÆRDIGSPILLET       

                                                                                                                                                                        HARRY 

                                                                                                           


