
POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter kvartfinalerne *      

 

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 

 

 

 

 

 

Kvartfinalerne: 

 

HARRY (2) – LUFCMOT (3): (5 – 7, 7 – 8) 

      LUFCMOT der debuterer her i Pokal`en, havde igen succes her i ¼-Finalen, hvor 

LUFCMOT udnyttede veteranen HARRY`s svage ferietipning, hvor HARRY gik helt ned i den 
1. kamp og LUFCMOT havde i den grad bolden i returkampen, hvor HARRY dog var tæt på 
uafgjort, men Werder Bremen´s mål og sejr i sidste minut ødelagde HARRY`s chance og 
LUFCMOT tog stikket hjem. Så amatøren LUFCMOT fik vippet veteranen HARRY ud af 

Pokalturneringen og hermed er LUFCMOT blandt de 4 bedste og klar til Semifinalen       

HARRY der ellers har opnået tre 2. pladser i Pokal´en gennem årene, må se i øjnene, at 

Pokal-eventyret er forbi for denne gang          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HARRY                                                                               LUFCMOT       



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

      FUTTE fra den bedste række mødte her en af foreningens skrappeste tippere BRAY, der 

styres af velkendte CORK fra den bedste række. Der var lagt op til et drabeligt opgør mellem 
de to super-tippere og det må vi også i allerhøjeste grad sige, holdt stik. Der skulle ikke 
mindre ens 6 kampe til, førend der var fundet en afgørelse og der stod fuldstændig lige 
efter fem kampe, men så var dagsformen hos FUTTE lige en tand bedre i den 6. kamp og 
hermed var det FUTTE der løb af med billetten til Semifinalen. Så vi siger tak for en god 

kamp       BRAY kæmpede forbilledligt, men måtte alligevel give sig til sidst, men kan i høj 

grad forlade Pokal´en med æren i behold        

 

 

 

 

 

                FUTTE                                                                          BRAY       

 

PIQUET (1) – TOFFEE (1): (8 – 8, 6 – 7, 2 – 3) 

      TOFFEE var kommet på hård opgave mod 1. divisions-kollegaen PIQUET, der i 2018 

hentede en flot 3. plads i Pokal´en og PIQUET er dermed repræsenteret på den fornemme 
Pokalturnering Top 3 – Evighedstabel. TOFFEE er endnu ikke på den fornemme liste, men 
muligheden er bestemt stadig til stede, idet TOFFEE efter først en uafgjort kamp, tog stikket 
hjem i form af en beskeden sejr i den efterfølgende kamp, men så havde TOFFEE bolden i 
den 3. kamp, hvor TOFFEE stille og roligt uden de store armbevægelser, hev endnu en 
beskeden sejr hjem og så var TOFFEE pludselig blandt de fire bedste i årets Pokalturnering 

og så må der skåles       PIQUET havde nok troet på sin chance, men det holdt desværre 

ikke og PIQUET er færdig i Pokal´en for denne gang         

 

 

 

 

 

 

           PIQUET                                                                  TOFFEE 



FRYDKÆR (1) – SPVK (2): (8 – 8, 7 – 6, 3 – 4, 8 – 10) 

      SPVK der jo rykkede ned fra den bedste række i sidste sæson efter 7 sæsoner blandt 

de absolut bedste, var kommet på hård opgave mod sidste sæsons DT-Mester FRYDKÆR. 
Dog figurerer FRYDKÆR`s signatur ikke på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel. Der 
måtte 4 kampe til, for at finde en afgørelse og som det fremgår var der ligestilling i den      
1. kamp og så slog FRYDKÆR til i den 2. kamp og havde dermed fordelen, men meget 
overraskende så gav SPVK godt igen i den 3. kamp og så var hele Pokal-opgøret pludselig 
meget åbent igen og der måtte endnu en 4. kamp til og her var der ingen tvivl om udfaldet, 
idet SPVK meget overraskende storsejrede over FRYDKÆR og dermed er SPVK blandt de 

fire sidste signaturer i Pokal´en. En flot billet til Semifinalen er hjemme       FRYDKÆR er 

meget overraskende ude af årets Pokalturnering       

 

 

  

 

 

 

            FRYDKÆR                                                                     SPVK 

 

Følgende er videre efter ¼-Finalerne: 

DT 1. division:   2 sign.:  FUTTE, TOFFEE.   

DT 2. division:   1 sign.:  SPVK. 

DT 3. division:   1 sign.:  LUFCMOT. 

 

Pokalturneringens Semifinaler: (STARTER I UGE 36)         

 

LUFCMOT (3) – FUTTE (1) 

TOFFEE (1) – SPVK (2)  

 

Rapport fra de spændende Semifinaler følger                                          

 

 

                                                                                                       Harry 

 


