
LIGA POKALEN   

* rapport 2021 efter Semifinalerne * 

 

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. 
 

 

 

Semifinalerne:

TØFTING (2) – NIELSEN (1): (8 – 10) 

      NIELSEN der balancerer lige på stregen i den bedste Liga-række, mødte her TØFTING, 

der er en af top-tipperne i Liga´ens 2. division, så der var en spændende kamp i vente. 
NIELSEN har meget fine papirer her i Liga Pokalen, hvor NIELSEN i såvel 2015 og 2019 
blev Liga Pokal – Mester og på den baggrund var NIELSEN klar favorit, men TØFTING i 
topform havde dog en lille outsider-chance. NIELSEN var dog i aldeles topform og der blev 
uddelt en ordentlig en på hatten til TØFTING og en særdeles sikker sejr til NIELSEN og 
dermed er NIELSEN i Liga Pokal Finalen for 3. gang og har nu muligheden for at blive den 
første LUNDS-tipper, der vinder Liga Pokalen for 3. gang. Så en fantastisk fin præstation af 

NIELSEN. Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Liga Pokal Finalen       TØFTING er 

dog ikke helt færdig i Liga Pokalen, for TØFTING får nu en chance for at tilkæmpe sig        
3. pladsen og udover æren også en placering på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – 

Evighedstabel. Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Kampen om 3. pladsen          

 

 

 

 

 

 

               TØFTING                                                                  NIELSEN       



GUNNERS (3) – VINDING (1): (8 – 9) 

      VINDING fra den nedre del af Liga´ens bedste række, mødte i dette opgør GUNNERS 

der er debutant i turneringen og som ligger i den nedre halvdel af Liga´ens 3. division. Der 
var ingen tvivl om, at VINDING var klar favorit i opgøret og at GUNNERS kun havde en 
meget lille outsider-chance. VINDING rendte da også af med sejren i kraft af ovennævnte 
lidt beskedne sejr, så der var i høj grad kamp til stregen. VINDING har ikke tidligere haft 
top-placeringer her i Liga Pokalen, men er nu i Liga Pokal – Finalen og er allerede sikret sin 
signatur på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel. Så en rigtig flot præstation af 

VINDING. Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Liga Pokal Finalen       GUNNERS 

debutanten har allerede ydet en usædvanlig fin præstation, men GUNNERS får dog endnu 
en chance for at besætte Liga Pokal´ens 3. plads og udover æren, at få sin signatur på den 
omtalte Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel. Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i 

Kampen om 3. pladsen        

   

 

 

 

 

          GUNNERS                                                                    VINDING       

 

Kampen om 3. – 4. pladsen: (Starter i uge 45) 

 

TØFTING (2) – GUNNERS (3) 

 

Liga Pokal Finalen: (Starter i uge 45) 

 

NIELSEN (1) – VINDING (1) 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR DE TO OPGØRER ER FÆRDIGSPILLET       
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