
     POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter Semifinalerne *      

 

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 

 

 

Semifinalerne: 

 

LUFCMOT (3) – FUTTE (1): (8 – 9, 4 – 5) 

      FUTTE fra den bedste række mødte her debutanten LUFCMOT og der var ingen tvivl 

om, at FUTTE var storfavorit. FUTTE er chefen for den store tips-familie og den mest erfarne 
i staben, hvor hele den talentfulde familie følger chefen slavisk uden nogen former for 
udsving. FUTTE har ikke tidligere gjort sig bemærket på Pokalturneringens fornemme      
Top 3 – Evighedstabel, men det bliver ændret nu. To uger med super-score og to sejre mod 
LUFCMOT og så var billetten til årets Pokalfinale sikret og endvidere til evig tid en signatur 
på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel. Lunds Tipsforening ønsker tillykke med den 

flotte præstation og held og lykke i Pokalfinalen       LUFCMOT debutanten kæmpede utrolig 

godt, men der var ikke noget at gøre mod FUTTE`s super-tegn. LUFCMOT er dog videre 
til kampen om 3. pladsen i Pokalturneringen og det er bestemt en imponerende præstation 
i debutsæsonen i Lunds Tipsforening. Lunds Tipsforening ønsker tillykke med den flotte 

præstation og held og lykke i Kampen om 3. pladsen       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LUFCMOT                                                                       FUTTE       



TOFFEE (1) – SPVK (2): (9 – 9, 5 – 3, 7 – 6) 

      TOFFEE der er den næstmest erfarne i tipper i FUTTE`s tipsfamilie, holdt sig bestemt 

ikke tilbage og skulle ud i et hårdt opgør mod den erfarne tipper SPVK, der dog lige er på 
et kort besøg i den næstbedste række. Det blev som ventet en hård opgave, men efter en 
forsigtig uafgjort kamp, hvor begge havde super-score, tog TOFFEE et meget vigtigt stik 
hjem i den 2. kamp med en storsejr og TOFFEE havde nu fordelen og den udnyttede 
TOFFEE med endnu en sejr og så var der en velfortjent billet hjemme til årets Pokalfinale 
2021. Så familiens næst mest erfarne tipper, skal nu møde familiens chef i Pokalfinalen og 
da begge normalt tipper samme række, vil det blive FUTTE, der skal kåres som Pokal-Mester 
2021, - med mindre der pludselig kommer variation i tegnene. Lunds Tipsforening ønsker 

tillykke med den flotte præstation og held og lykke i Pokalfinalen       SPVK er inde i en god 

formkurve i Danmarksturneringens 2. division og med helt fremme, men kunne dog ikke 
klare de skrappe tegn som TOFFEE diskede op med. SPVK er dog stadig med og er nu   
videre til kampen om Pokalturneringens 3. plads og en signatur på den fornemme 
Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel. Lunds Tipsforening ønsker tillykke med den flotte 

præstation og held og lykke i Kampen om 3. pladsen       

 

 

 

 

 

 

                  TOFFEE                                                                     SPVK                                                            

 

Pokalturneringens Finaler: (STARTER I UGE 43)         

 

Kampen om 3. – 4. pladsen: 

LUFCMOT (3) – SPVK (2) 

 

Pokalfinalen: 

FUTTE (1) – TOFFEE (1) 

 

Rapport fra de spændende Finaler følger                                          

 

 

                                                                                                       Harry 


