
     POKALTURNERINGEN 2021 

* rapport efter Finalerne *      

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Harry 



      POKAL TURNERINGEN       

      Pokal Finalen        

      2021       

FUTTE (1) – TOFFEE (1): (5 – 5, 3 – 3, 3 – 3, 4 – 4) 

      FUTTE fra den store tips-familie mødte her i Pokal Finalen ”sig selv” i form af TOFFEE, 

der rangerer 2. højst i familie-hierarkiet, så mere suverænt kan det ikke gøres. Da alle 
familiens medlemmer er godt oplært, følger de FUTTE slavisk og dermed blev årets 
Pokalfinale i Lunds Tipsforening en helt speciel oplevelse, hvor vinderen faktisk var udpeget 
på forhånd, idet reglerne foreskriver at det ved 100 % ligestilling efter slutfløjtet, bliver 
hjemmebanen (først nævnte), der bliver udråbt som vinder. FUTTE er hermed Pokal-Mester 
2021 og ville ”i gamle dage” have modtaget en Pokal, som den han står med på billedet, 
men det er jo som alle ved blevet ændret til en kontant belønning og det luner jo alt sammen 

og selvfølgelig også en kontant belønning til TOFFEE        

      Lunds Tipsforening ønsker tillykke med den flotte præstation        

FUTTE´s vej til Pokal Finalen (sejre over følgende): 

DERBY (2) – STEAM (2) – MARSCHA (1) – BRAY (3) – LUFCMOT (3) – TOFFEE (1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUTTE        

       Pokalmester 2021        
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                                                                     Nr. 2                                                Harry 



      POKAL TURNERINGEN       

      Kampen om 3. Pladsen        

      2021       

LUFCMOT (3) - SPVK (2): (5 – 3, 3 – 4, 6 – 6, 5 – 3) 

      LUFCMOT er debutant her i LUNDS TIPSFORENING og ligger i Danmarksturneringen´s 

3. division omkring midterfeltet, hvor LUFCMOT kæmper for at få så god en slutplacering 
som muligt og måske få fat på en af de mange fribilletter, der vil blive uddelt i forbindelse 
med regelændringen, der træder i kraft ved årsskiftet. LUFCMOT har dog vist specielle 
evner her i Pokalturneringen og LUFCMOT var ude i et meget hårdt opgør mod SPVK fra 
Danmarksturneringens 2. division og der måtte fire kampe til førend der var fundet en 
afgørelse (2 sejre) men i den 4. kamp var der ikke længere nogen tvivl og debutanten 
LUFCMOT bliver nr. 3 i årets Pokalturnering, hvor der fra start var deltagelse af alle             
60 signaturer i Danmarksturneringen. En signatur på den prestigefulde Pokalturnering      

Top 3 – Evighedstabel venter som belønning, samt naturligvis en kontant belønning        

      Lunds Tipsforening ønsker tillykke med den flotte præstation        

      SPVK er efter en lang årrække i den bedste række, nu på besøg i Danmarks-

turneringen´s 2. division, hvor SPVK er med helt fremme i feltet og det var derfor lidt 
overraskende, at SPVK måtte se sig besejret her i kampen om 3. pladsen, men SPVK solgte 
sig dog så dyrt som muligt og kan forlade årets Pokalturnering med oprejst pande efter en 

flot indsats          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LUFCMOT       

      NR. 3       
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                                                                                                                                                                      Harry 


