
DIVISIONS CUP   

* rapport 2021 efter Mellemrunden* 

 

 

I Divisions Cup´en deltager samtlige 60 signaturer fra Danmarksturneringen, dog med en 
opdeling for hver division. 

Der tippes en Indledende runde i puljer á 10 signaturer og der tippes mand-mod-mand i      
9 kampe. De seks bedste fra hver pulje går videre til Mellemrunden.  

I Mellemrunden deles op igen i 2 puljer á 6 signaturer og der tippes mand-mod-mand i          
5 kampe. De fire bedste i hver pulje går videre til Semifinalerunden.  

 

 

 

 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Tynde 5       91 - 79 15   

2. Malthe 5 92 - 88 9   

3. Marscha 5 88 - 84 9   

4. Miki 5 83 - 90 4   

5. Far 5 79 - 87 4   

6. Lions 5 80 - 85 3   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

Malthe - Miki 13 - 11 

Far - Marscha 7 - 10 

Tynde - Lions 11 - 8 

1. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Malthe - Marscha 18 - 17 

Miki - Lions 17 - 16 

Far - Tynde 16 - 18 

1. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Malthe - Tynde 22 - 23 

Miki - Marscha 22 - 23 

Far - Lions 20 - 19 

1. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Malthe - Lions 23 - 25 

Miki - Far 24 - 24 

Marscha - Tynde 24 - 25 

1. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Malthe - Far 16 - 12 

Miki - Tynde 9 - 14 

Marscha - Lions 14 - 12 



1. Division – pulje 1:  

 

      TYNDE der er flyvende i øjeblikket, gjorde rent bord med   

5 sejre på stribe og sluttede som en klar vinder af denne pulje. 
TYNDE er vist tæt på at være i sit livs bedste tips-form og 
ingen kan tilsyneladende røre ham i øjeblikket, så foreløbig er 
TYNDE nu stensikkert videre til Semifinalerunden. Så lad os se 

om det fortsætter        

 

      MALTHE var før den sidste kamp, ikke helt sikker på en billet til 

Semifinalerunden, men med en sikker sejr her, sluttede MALTHE 
alligevel sikkert på puljens 2. plads. MALTHE har på det sidste haft 
en stærkt stigende formkurve og MALTHE er et godt bud på en 

topplacering her i Divisions Cup´en        

 

      MARSCHA er den eneste i denne pulje der figurerer på den 

prestigefulde Divisions Cup Top 3 – Evighedstabel i form af 2. pladser i 
2018 og 2019. MARSCHA der var under pres før den sidste kamp, 
gjorde hvad der skulle til og storsejrede, så det blev til en sikker             
3. plads og en billet til Semifinalerunden, så der er stadig chance for at 

komme på Top 3 – Evighedstabellen endnu en gang        

 

      MIKI der er bundprop i Danmarksturneringens 1. division, lå før 

den sidste kamp side om side med FAR og de kæmpede i den sidste 
kamp, for at sikre sig den sidste billet til Semifinalerunden. MIKI 
tabte sin kamp, men da FAR også tabte sin kamp, blev det MIKI`s 
bedre egenscore der gjorde udslaget og MIKI sikrede sig en lidt tynd 

billet til Semifinalerunden, men måske overrasker MIKI også her        

                                                                          

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      FAR der jo skulle have point i den sidste kamp, for at have en 

chance for en billet til Semifinalerunden, kunne ikke klare dette krav 
og tabte hermed kampen om 4. pladsen i puljen efter fintælling af 
egenscoren og FAR sluttede derfor lige under stregen og må hermed 

forlade Divisions Cup´en for denne gang        

 

 

      LIONS har i øjeblikket lidt nedtur i Danmarksturneringen og det 

smitter af her i Divisions Cup`en, hvor LIONS ellers med en sejr i den 
sidste kamp ville være gået videre, men det spolerede MARSCHA i den 
sidste og afgørende kamp. Så LIONS er færdig i Divisions Cup´en for 

denne gang       

  



 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Kinks 5        95 - 90 10   

2. Idskov 5 92 - 91 8   

3. Select 5 89 - 89 7   

4. Fox 5 82 - 86 6   

5. Arsenal 5 92 - 91 5   

6. Cork 5 92 - 95 5   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

               

 

 

1. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

Idskov - Cork 13 - 12 

Arsenal - Kinks 12 - 13 

Select - Fox 10 - 8 

1. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

Idskov - Arsenal 16 - 16 

Cork - Select 15 - 14 

Kinks - Fox 16 - 12 

1. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

Idskov - Kinks 18 - 16 

Cork - Fox 16 - 19 

Arsenal - Select 18 - 19 

1. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

Idskov - Select 22 - 22 

Cork - Kinks 24 - 24 

Arsenal - Fox 21 - 18 

1. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

Idskov - Fox 23 - 25 

Cork - Arsenal 25 - 25 

Kinks - Select 26 - 24 

  



1. Division – pulje 2:  

      KINKS har ikke mindre end tre 2. pladser i Divisions Cup´en 

1997, 2002 og 2012 i bagagen og satser derfor hårdt på at komme 
helt til tops i denne sæson. Men intet var sikkert før Mellemrundens 
sidste kamp og her skulle KINKS, der nu er nr. 2 i den bedste 
række, møde ARSENAL der ligger nr. 1, så det var et top-brag på 
højeste niveau. Som ventet blev det en meget tæt kamp, men det 
lykkedes for KINKS at hive en meget smal sejr hjem og dermed blev KINKS vinder af 
denne meget tætte pulje og KINKS er hermed i Semifinalerunden og kampen om den 

ypperste top-placering kan fortsætte        

      IDSKOV har faktisk opnået et Divisions Cup – Mesterskab i 1989 

og en 3. plads i 1995, men har endnu ikke fået sin signatur på den 
fornemme Divisions Cup Top 3 – Evighedstabel i dette årtusinde, så 
det er målet for formanden IDSKOV i denne sæson. Før den sidste 
kamp lå IDSKOV imidlertid under stregen og der skulle mindst 
uafgjort til, for at have en chance. IDSKOV er med sin stærkt stigende 

formkurve godt kørende og selv om modstanderen var stærke CORK fra toppen af den 
bedste række, så lykkedes det for IDSKOV i en meget tæt kamp, at hive en smal sejr 

hjem og dermed var billetten til Semifinalerunden hjemme        

      SELECT har en 3. plads i Divisions Cup´en 2017 som bedste 

resultat og med en bundplads i puljen før den sidste kamp, var der 
intet der tydede på, at SELECT ville få mulighed for at forbedre 
denne placering i denne sæson. Puljen her er spækket med velkendte 
profilerede tippere og der er meget hård kamp om placeringerne, 
men SELECT er fantastisk godt kørende og fik hevet en sejr hjem 
mod FOX i den sidste kamp og dermed lykkedes det for SELECT at 

sikre sig 3. pladsen i puljen og dermed var billetten til Semifinalerunden sikret        

       FOX har en 3. plads i Divisions Cup´en 2014 som bedste resultat. 

FOX var stærkt truet lige til det sidste, men selv om FOX tabte den 
sidste kamp, så faldt de øvrige resultater heldigt ud for FOX og FOX 
forblev lige nøjagtig over stregen og som belønning vanker der en billet 

til Semifinalerunden         

      

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      ARSENAL den suverænt førende tipper i Danmarksturneringens 

bedste række, har opnået en 2. plads i Divisions Cup´en 2016 og det 
bliver ikke i denne sæson, at denne præstation bliver forbedret. 
ARSENAL skulle bruge en sejr i den sidste kamp, for at være helt sikker 
på at komme videre til næste runde, men i top-braget mod KINKS 
glippede det for ARSENAL og i puljen med lutter store LUNDS-profiler, 
blev det meget uventet ARSENAL, der måtte gå den tunge gang ud af 

Divisions Cup´en for denne gang       

 

      CORK opnåede en 3. plads i Divisions Cup´en 2018 og selv om 

CORK er helt i top i Danmarksturneringens bedste række i denne 
sæson, måtte stærke CORK lide et smerteligt nederlag i puljens sidste 
kamp mod IDSKOV. Så CORK er uventet ude af Divisions Cup´en for 

denne gang efter det smalle afsluttende nederlag        



  

 

     

 

 

 

                                  

                                

 

 

 

 

 

        

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Bamse 5        88 - 78 12   

2. Stoke 5 87 - 80 11   

3. Viptip 5 80 - 75 8   

4. Schøn 5 76 - 81 6   

5. Derby 5 78 - 83 5   

6. Vinding 5 72 - 84 0   

    

2. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

Vinding - Viptip 7 - 9 

Stoke - Derby 11 - 11 

Bamse - Schøn 12 - 9 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                       

2. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Vinding - Stoke 10 - 14 

Viptip - Bamse 10 - 13 

Derby - Schøn 11 - 15 

2. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Vinding - Derby 15 - 16 

Viptip - Schøn 18 - 12 

Stoke - Bamse 18 - 17 

2. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Vinding - Bamse 19 - 22 

Viptip - Derby 18 - 18 

Stoke - Schøn 19 - 17 

2. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Vinding - Schøn 21 - 23 

Viptip - Stoke 25 - 25 

Derby - Bamse 22 - 24 



2. Division – pulje 1:  

 

      BAMSE har været godt kørende her i Divisions Cup´en og billetten 

til Semifinalerunden har været sikret i længere tid og en afsluttende 
sejr i den sidste kamp satte kronen på værket for BAMSE, der fik 
hevet sig op på puljens 1. plads. Så BAMSE fra HARRY`s store 

tipsfamilie, kæmper hårdt for familiens ære        

 

 

      STOKE er her i sin 2. sæson rigtig godt med her i Divisions Cup´en 

og havde også sikret sig billetten til Semifinalerunden længe før 
Mellemrundens sidste fløjt. STOKE gik igennem Mellemrunden uden 

nederlag og kan nu prøve kræfter i Semifinalerunden       

 

 

 

      VIPTIP skulle bruge en sejr i den sidste kamp, for at være helt 

sikker på at blive over stregen og dette lykkedes for VIPTIP i den 
afsluttende kamp mod VINDING. Sejren på 9 – 7 var bestemt ikke 
prangende, men den var meget vigtig op VIPTIP er nu i 

Semifinalerunden        

 

 

      SCHØN var før den sidste kamp over stregen, men billetten 

var langt fra sikker. SCHØN fik en ordentlig en på hatten i den 
sidste kamp, men heldige omstændigheder gjorde, at SCHØN 
lige netop forblev over stregen og dermed fik puljens sidste billet 

til der herlige Semifinalerunde       

 

   

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      DERBY havde chancen for en billet til Semifinalerunden lige til det 

sidste, men trods en hæderlig score i den afsluttende kamp, blev det 
kun til uafgjort og det var desværre ikke nok og DERBY forblev lige 

under stregen og er færdig i Divisions Cup´en for denne gang        

 

 

      VINDING har i den sidste tid haft lidt nedtur og med 5 

nederlag på stribe, blev VINDING Mellemrundens eneste 
deltager med 0 point på kontoen. Så en lidt sørgelig omgang for 

VINDING, der nu er helt færdig i årets Divisions Cup       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Spurs 5          98 - 78 15   

2. SPVK 5 86 - 87 7   

3. Agger 5 79 - 80 7   

4. brula 5 80 - 84 5   

5. Aya 5 81 - 87 4   

6. Lucky 5 76 - 84 3   

                  

2. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

brula - Lucky 8 - 8 

Spurs - SPVK 15 - 12 

Aya - Agger 11 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

2. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

brula - Spurs 11 - 14 

Lucky - Aya 11 - 11 

SPVK - Agger 8 - 13 

2. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

brula - SPVK 16 - 18 

Lucky - Agger 15 - 17 

Spurs - Aya 20 - 17 

2. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

brula - Aya 22 - 21 

Lucky - SPVK 22 - 22 

Spurs - Agger 23 - 18 

2. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

brula - Agger 23 - 23 

Lucky - Spurs 20 - 26 

SPVK - Aya 26 - 21 

  



2. Division – pulje 2:  

 

      SPURS er rigtig godt kørende i toppen af Danmarksturneringens    

2. division og det har smittet godt af her i Divisions Cup´en, hvor 
SPURS har været helt suveræn med 5 sejre her i Mellemrunden. 
SPURS har også præsteret Mellemrundens suverænt bedste egenscore 
og SPURS slutter som puljevinder, med et imponerende forspring på    
8 point til nærmeste forfølger. Så en særdeles fortjent billet til 

Semifinalerunden er hermed udleveret til SPURS       

 

      SPVK havde allerede sikret sig billet til Semifinalerunden inden den 

sidste kamp, så det betød ikke noget, at SPVK i den sidste kamp, fik en 
ordentlig afklapsning af puljevinderen SPURS, for SPVK forblev 
alligevel på 2. pladsen i puljen. Så SPVK er hermed videre til 

Semifinalerunden       

 

      AGGER der for det meste huserer i den nedre halvdel af 

Danmarksturneringens 2. division, havde allerede sikret sig en billet til 
Semifinalerunden før den sidste kamp. AGGER har klaret sig godt her i 
puljen, hvor der er adskillige ”chance”-tippere, så AGGER kan nu 

prøve kræfter i Semifinalerunden       

 

      BRULA lå før den sidste kamp meget usikkert lige over 

stregen, så der skulle kæmpes hårdt lige til det sidste og det 
lykkedes for BRULA, trods en meget beskeden score, at hive 
uafgjort hjem i rundens sidste opgør mod LUCKY, så dermed 
forblev BRULA lige over stregen og har nu indløst billet til 

Divisions Cup´ens Semifinalerunde       

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      AYA lå helt i bund med kun et enkelt point inden den sidste 

kamp, men der var stadig en teoretisk chance og det var tæt på 
at lykkes for AYA, der overraskende hev en sejr hjem i den 
sidste kamp og dermed rykkede lidt opad, men det var dog for 
sent og AYA sluttede lige under stregen og er hermed ude af 

årets Divisions Cup       

 

      LUCKY havde en tynd chance lige til det sidste, men for at 

chancen skulle være der, skulle der en sejr til i den sidste kamp og 
det kunne LUCKY ikke klare og det blev til uafgjort, så LUCKY er 

hermed færdig i årets Divisions Cup       

 



       

              

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Bray 5       92 - 81 10   

2. Moran 5 86 - 79 10   

3. Borris 5 78 - 78 9   

4. Anderup 5 80 - 79 6   

5. Murer 5 73 - 80 4   

6. Faxe 5 70 - 82 4   

 

 

                                                                              

 

 

  

 

 

 

3. Division - Pulje 1 - Uge 44 Resultat 

Borris - Moran 11 - 8 

Bray - Anderup 12 - 11 

Murer - Faxe 9 - 9 

3. Division - Pulje 1 - Uge 43 Resultat 

Borris - Bray 9 - 15 

Moran - Murer 14 - 9 

Anderup - Faxe 12 - 6 

3. Division - Pulje 1 - Uge 42 Resultat 

Borris - Anderup 20 - 16 

Moran - Faxe 18 - 15 

Bray - Murer 16 - 17 

3. Division - Pulje 1 - Uge 41 Resultat 

Borris - Murer 19 - 18 

Moran - Anderup 21 - 19 

Bray - Faxe 24 - 19 

3. Division - Pulje 1 - Uge 40 Resultat 

Borris - Faxe 19 - 21 

Moran - Bray 25 - 25 

Anderup - Murer 22 - 20 



3. Division – pulje 1:  

 

      BRAY der er en af top-tipperne i Danmarksturneringens     

3. division, havde allerede sikret sig billetten til 
Semifinalerunden inden den sidste kamp, men sluttede alligevel 
af med en sejr og det førte BRAY helt op på puljens 1. plads. 
Så en velfortjent billet til Semifinalerunden tilfalder hermed 

BRAY       

 

      MORAN havde også sikret sig billetten til 

Semifinalerunden længe før sidste fløjt og måske derfor 
slappede MORAN lidt af i den sidste kamp, hvor det blev til 
et nederlag. Men det vigtigste er, at MORAN er klar til nye 

kampe i Semifinalerunden       

 

 

      BORRIS debutant her i Divisions Cup´en, skulle bruge mindst et 

point i den sidste kamp, for at være helt sikker på at blive over 
stregen og det var ikke noget problem for BORRIS, der sluttede 
Mellemrunden af med en fin sejr. For det flotte arbejde får BORRIS 

en adgangsbillet til Divisions Cup´ens Semifinalerunde       

 

 

      ANDERUP er endnu en debutant i denne pulje, men ANDERUP 

var dog i fare lige til det sidste, men slap dog med skrækken, selv om 
det blev til et nederlag i den sidste kamp. Så ANDERUP har imponeret 
her i den 1. sæson og har indløst billet til Divisions Cup´ens 

Semifinalerunde        

 

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den: 

      MURER comeback-tipperen, havde før den sidste kamp en 

teoretisk mulighed for at komme over stregen, men for at chancen 
skulle være der, ville det kræve en sejr i den sidste kamp, men det 
lykkedes kun at hive uafgjort hjem i bundopgøret mod FAXE og så var 

det slut for MURER i årets Divisions Cup       

 

      FAXE havde også en meget teoretisk mulighed lige til det 

sidste, men med Mellemrundens dårligste egenscore så det ud som 
en umulig opgave og det lykkedes da heller ikke for FAXE at vinde 
det afsluttende bundopgør mod MURER og så var Divisions Cup 

2021 forbi for FAXE        



                        

 

 

 

  

                

                                        

 

 

 

 

 

 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Amigo 5    87 - 83 10   

2. LUFCMOT 5 86 - 82 9   

3. Fyffe 5 82 - 82 7   

4. Nisse 5 86 - 86 6   

5. Devils 5 80 - 82 5   

6. Hede 5 78 - 84 4   

 

3. Division - Pulje 2 - Uge 44 Resultat 

Amigo - Fyffe 12 - 8 

LUFCMOT - Hede 10 - 8 

Nisse - Devils 8 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Division - Pulje 2 - Uge 43 Resultat 

Amigo - LUFCMOT 12 - 11 

Fyffe - Nisse 13 - 13 

Hede - Devils 13 - 12 

3. Division - Pulje 2 - Uge 42 Resultat 

Amigo - Hede 17 - 16 

Fyffe - Devils 15 - 16 

LUFCMOT - Nisse 21 - 19 

3. Division - Pulje 2 - Uge 41 Resultat 

Amigo - Nisse 21 - 23 

Fyffe - Hede 22 - 18 

LUFCMOT - Devils 21 - 19 

3. Division - Pulje 2 - Uge 40 Resultat 

Amigo - Devils 25 - 25 

Fyffe - LUFCMOT 24 - 23 

Hede - Nisse 23 - 23 

  



3. Division – pulje 2:  

 

      AMIGO der er comeback-tipper, figurerer adskillige gange på 

Divisions Cup´ens Top 3 – Evighedstabel med 3. pladser i årene 
1988 og 2002, en 2. plads i 1998 og endelig kronen på værket, - 
Divisions Cup – Mesterskab i 2004. Her i årets Divisions Cup er 
AMIGO naturligvis igen med helt fremme og blev puljevinder her i 
den meget tætte pulje og hermed er AMIGO som ventet videre til 

Divisions Cup´ens Semifinalerunde       

 

 

      LUFCMOT debutant, skulle bruge en sejr i den sidste kamp for at 

være helt sikker på en billet til Semifinalerunden og det lykkedes på 
fornemste vis for LUFCMOT, der hermed avancerede til puljens          
2. plads og som belønning vanker der en billet til Divisions Cup´ens 

spændende Semifinalerunde         

 

 

      FYFFE skulle bruge et point i den sidste kamp for at være helt 

sikker på en billet til Semifinalerunden, men det blev dog til et 
afsluttende nederlag, men det betød dog ingenting, da de øvrige 
resultater flaskede sig for FYFFE, der hermed er klar til kamp i 

Semifinalerunden        

 

 

      NISSE debutant, levede livet farligt på stregen og 

NISSE måtte frem til sidste kamp før billetten til 
Semifinalerunden endegyldigt var hjemme. Men uafgjort 
var nok for NISSE, der hermed får en lille julegave på 

forskud i form af den herlige billet til Semifinalerunden         

 

     

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

      DEVILS ville med en sejr i den sidste kamp være gået videre, 

men i den afgørende kamp blev det kun til uafgjort mod NISSE og 
dermed er det lidt overraskende forbi her i Divisions Cup´en 2021 

for DEVILS, der jo er styret af FUTTE fra den bedste række       

 

      HEDE debutant, ville ligeledes med en sejr i den sidste kamp, være 

gået videre, men som det fremgår lykkedes det ikke for HEDE, der tabte 
mod LUFCMOT. Så HEDE er færdig i Divisions Cup´en for denne gang og 

må følge resten af turneringen fra sidelinjen       



SEMIFINALERUNDEN: UGE 46 – 47 - 48 

 

1. Division 

Pulje 1: 

TYNDE – MARSCHA – IDSKOV – FOX 

 

Pulje 2: 

KINKS – SELECT – MALTHE – MIKI 

 

2. Division 

Pulje 1: 

BAMSE – VIPTIP – SPVK – BRULA 

 

Pulje 2: 

SPURS – AGGER – STOKE – SCHØN 

 

3. Division 

Pulje 1: 

BRAY – BORRIS – LUFCMOT – NISSE 

 

Pulje 2: 

AMIGO – FYFFE – MORAN – ANDERUP 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

       Ny rapport fra Divisions Cup 2021 Semifinalerunden kommer snart        

 

                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                          Harry                                                                                                                                                                                 


