
DIVISIONS CUP   

* rapport 2021 efter Semifinalerunden* 

 

 

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.  

I Semifinalerunden deles igen op i to puljer á 4 signaturer og der tippes mand-mod-mand i 
3 kampe. De to bedste i hver pulje går videre til Finalerunden.  

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. Marscha 3 43 - 39 9   

2. Idskov 3 43 - 41 6   

3. Fox 3 39 - 41 3   

4. Tynde 3 39 - 43 0   

 

1. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Tynde - Idskov 24 - 26 

Marscha - Fox 25 - 23 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Tynde - Marscha 7 - 8 

Idskov - Fox 8 - 7 

1. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Tynde - Fox 8 - 9 

Idskov - Marscha 9 - 10 



1. Division – pulje 1:  

 

      MARSCHA en af foreningens prominente tippere, har i 2018 

og 2019 opnået flotte 2. pladser her i Divisions Cup´en og 
figurerer derfor to gange på den prestigefulde Divisions Cup Top 
3 – Evighedstabel. Her i sæson 2021 lå MARSCHA på 1. pladsen 
inden den sidste kamp og billetten til Finalen var ikke helt sikker, 
men MARSCHA tog ingen chancer og hev for en sikkerheds skyld 
lige en sejr hjem i den 3. kamp og dermed blev det til en meget 
sikker puljesejr og som belønning er MARSCHA nu i Divisions 
Cup Finalen 2021. Chancen for at komme på Divisions Cup´ens 
Top 3 – Evighedstabel endnu en gang er til stede og måske endda 

forbedre placeringen denne gang og vinde Divisions Cup´en       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

      IDSKOV har et ældre Divisions Cup – Mesterskab fra 1989 i 

kufferten og en 3. plads i 1995, men mangler et Division Cup 
Mesterskab her i nyere tid, så det er helt sikkert målet for 
formanden IDSKOV i denne sæson. IDSKOV var dog stærkt truet 
lige til det sidste og der skulle en sejr til i den sidste kamp, for at 
bevare chancen for Finaledeltagelse og IDSKOV der jo tipper 
bedst under pres, fik hevet den krævede sejr hjem og er nu i 
Divisions Cup Finalen 2021 og har nu chancen for at hente sit      
2. Divisions Cup Mesterskab hjem til det Nordjyske.  

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

   

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      FOX er med en 3. plads i Division Cup 2014, repræsenteret på den 

prestigefulde Divisions Cup Top 3 – Evighedstabel, men det bliver ikke 
her i sæson 2021 at den fornemme præstation gentager sig. FOX 
havde ellers chancen for en billet til Divisions Cup Finalen lige til det 
sidste, men for at muligheden skulle være der, ville det kræve en sejr i 
den sidste kamp, men det kunne FOX desværre ikke klare, så FOX er 

hermed ude af årets Divisions Cup        

 

      TYNDE der ellers har ført sig godt frem her i sæson 2021, 

havde 0 point på kontoen inden den sidste kamp, men havde 
faktisk alligevel med en sejr i den sidste kamp, muligheden for 
at komme i Divisions Cup Finalen. Desværre for TYNDE gik det 
ikke hans vej i den afgørende kamp og det blev til endnu et 

nederlag og dermed er TYNDE ude af Divisions Cup 2021        



 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

1. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Miki 3 48 - 43 9   

2. Kinks 3 42 - 43 4   

3. Select 3 47 - 47 3   

4. Malthe 3 43 - 47 1   

 

1. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

Kinks - Malthe 26 - 26 

Select - Miki 28 - 29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

1. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

Kinks - Select 9 - 8 

Malthe - Miki 8 - 10 

1. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

Kinks - Miki 7 - 9 

Malthe - Select 9 - 11 



1. Division – pulje 2:  

 

      MIKI har meddelt, at han holder pause efter denne sæson, så 

der bliver satset i meget høj grad her på falderebet. Selv om 
MIKI havde vundet de to første kampe, var billetten til 
Finalerunden ikke 100% sikker, så MIKI fyrede lige en fantom-
opstilling af her i Semifinalerundens sidste kamp (12-4-13) og hev 
hermed endnu en sejr hjem og MIKI blev hermed en meget 
sikker vinder af denne pulje. Så MIKI er åbenbart indstillet på, at 

slutte opholdet i Lunds Tipsforening af med manér       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

      KINKS er jo tipperen med hele tre 2. pladser i Divisions 

Cup´en i 1997, 2002 og 2012 og satser nu meget hårdt på at 
komme helt til tops i denne sæson. KINKS der er særdeles 
formstærk i øjeblikket, lå dog under stregen inden den sidste 
kamp, så situationen var meget usikker, men uafgjort i denne 
afgørende kamp var nok og Divisions-turneringsleder KINKS 
fik vippet Liga-turneringsleder SELECT ned under stregen og 
KINKS overtog selv pladsen over stregen og KINKS er 

hermed klar til sin 4. Divisions Cup Finale       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      SELECT havde helt sikkert planlagt, at forbedre den flotte   

3. plads fra Divisions Cup´en 2017 og det gik da også som 
planlagt efter de to første kampe, hvor SELECT lå over stregen 
og havde det ene ben i Divisions Cup Finalen. SELECT fyrede da 
også en fantom-opstilling af (11-4-13), men hvad hjalp det, når 
SELECT var så uheldig at møde lige nøjagtig den eneste tipper 
(MIKI), der havde en endnu bedre fantom-score, efter held med 
en vild satsning og MIKI præsterede scoren (12-4-13), så det må 
siges at være tipning på allerhøjeste niveau og en afgørelse på 
de yderste marginaler, men det er en kendsgerning, at SELECT 

meget overraskende er ude af årets Division Cup       

 

      MALTHE der har formanden IDSKOV til at hive i trådene, var uden 

point efter de to første kampe og havde før den sidste kamp, kun en 
teoretisk mulighed for at komme i Divisions Cup Finalen. MALTHE 
kunne dog kun hive et uafgjort resultat frem i den sidste kamp, så 
MALTHE måtte se i øjnene, at Divisions Cup 2021 var forbi for hans 

vedkommende       

 



  

 

     

 

 

 

                                  

                                

 

 

 

 

 

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. brula 3 44 - 38 6   

2. Bamse 3 44 - 40 6   

3. Viptip 3 38 - 44 4   

4. SPVK 3 41 - 45 1   

 

2. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Bamse - SPVK 25 - 23 

Viptip - brula 19 - 26 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Bamse - Viptip 8 - 9 

SPVK - brula 8 - 10 

2. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Bamse - brula 11 - 8 

SPVK - Viptip 10 - 10 



2. Division – pulje 1:  

 

      brula lå inden den sidste kamp og lurede under stregen og 

brula kunne konstatere, at en sejr i den sidste kamp ville 
medføre en Finale-billet. brula fyrede i vanlig stil nogle friske 
tipstegn af, med fem X´er i Enkel-rækken og satsningen slog i 
høj grad til, idet brula hev en kæmpe-sejr hjem og tog et 
gevaldigt hop helt op til Pulje-sejren. Så stor succes til brula, 
der nu er i Divisions Cup Finalen 2021 her i den næstbedste 

række        

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

      BAMSE der kæmper for familiens ære, lå før den sidste kamp, 

meget usikkert lige over stregen og BAMSE mødte rystende nervøst 
frem til den afgørende kamp mod stærke SPVK. Det var dog BAMSE 
der havde mest held i sprøjten og det lykkedes for BAMSE at hive en 
pæn sejr hjem og dermed fik BAMSE en adgangsbillet til den 

spændende Divisions Cup Finale 2021       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

 

 

 

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      VIPTIP lå på 1. pladsen efter de to første kampe og havde faktisk 

det ene ben i Divisions Cup Finalen, men for at være helt sikker skulle 
VIPTIP vinde den sidste kamp. VIPTIP der ellers er i topform, kiksede 
dog fælt her i den afgørende stund og for at gøre det hele meget 
værre, var modstanderen den storsatsende brula og det blev til en 
slem dukkert og VIPTIP blev puffet ned under stregen og ud af 

Divisions Cup´en 2021        

 

      SPVK der ellers i 2014 blev Divisions Cup Mester i den bedste 

række, hang lidt i bremsen her efter de to første kampe, men en 
afsluttende sejr til SPVK i den sidste kamp, kunne med lidt held alligevel 
føre til en Finale-billet. SPVK kæmpede i den sidste kamp det bedste 
han havde lært, men måtte dog efter nederlaget se i øjnene, at løbet var 

kørt for denne gang og at Divisions Cup 2021 var forbi         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Agger 3 44 - 32 9   

2. Schøn 3 40 - 41 6   

3. Spurs 3 48 - 46 3   

4. Stoke 3 37 - 50 0   

  

2. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

Spurs - Stoke 27 - 22 

Agger - Schøn 23 - 14 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

Spurs - Agger 9 - 10 

Stoke - Schøn 6 - 12 

2. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

Spurs - Schøn 12 - 14 

Stoke - Agger 9 - 11 



2. Division – pulje 2:  

 

      AGGER fra den nedre halvdel af Danmarksturneringens 2. division, 

havde højst overraskende sikret sig en Divisions Cup Finale-billet 
allerede inden den sidste kamp ligesom modstanderen SCHØN, så der 
var lagt op til en rigtig herre-kamp om at sikre sig Pulje-sejren. Det 
blev AGGER der fortsatte sejrs-stimen og AGGER stor-sejrede her i 
den sidste kamp og AGGER blev hermed suveræn vinder af denne 
pulje og AGGER kan nu se frem til en rigtig spændende Divisions Cup 

Finale       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

      SCHØN er endnu en tipper fra den absolut nederste del af 

Danmarksturneringens 2. division, men højst overraskende havde 
SCHØN allerede inden den sidste kamp, kvalificeret sig til 
Divisions Cup Finalen her i den næstbedste række. Så den 
afsluttende 3. kamp mod AGGER betragtede SCHØN som en let 
træningskamp, hvor helt nye tegnsætninger skulle afprøves, så 
SCHØN fik en ordentlig en på hatten, men hvad gør det, når bare 

Divisions Cup Finale-billetten er hjemme        

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

 

 

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      SPURS der ellers er i super topform, var højst overraskende uden 

chance for at komme videre i Divisions Cup´en allerede índen sidste 
kamp. I den sidste bundkamp i puljen mod STOKE, viste SPURS dog 
lige tips-evnerne og hev en stor-sejr hjem og pyntede hermed lidt på 
slutstillingen i puljen, men løbet var kørt og SPURS er ude af Divisions 

Cup 2021        

 

 

      STOKE var allerede efter de to første kampe her i Divisions Cup´ens 

Semifinalerunde, stået helt af og koncentrerer sig 100% om 
Danmarksturneringens 2. division, hvor STOKE kæmper hårdt for at opnå 
så god slutplacering som muligt og måske få en fribillet til den bedste 
række. Her i Divisions Cup´en blev det til tre klare nederlag og STOKE er 

færdig i årets Division Cup         



       

              

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 1: 

1. LUFCMOT 3 43 - 40 4   

2. Nisse 3 42 - 41 4   

3. Borris 3 42 - 46 4   

4. Bray 3 42 - 42 3   

 

3. Division - Pulje 1 - Uge 48 Resultat 

Bray - LUFCMOT 23 - 23 

Borris - Nisse 25 - 23 

 

 

 

 

                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Division - Pulje 1 - Uge 47 Resultat 

Bray - Borris 10 - 10 

LUFCMOT - Nisse 7 - 10 

3. Division - Pulje 1 - Uge 46 Resultat 

Bray - Nisse 9 - 9 

LUFCMOT - Borris 13 - 7 



3. Division – pulje 1:  

 

      LUFCMOT debutant, var med her i denne meget tætte pulje, hvor 

intet var afgjort efter de to første kampe, så det ville i høj grad være 
dagsformen på den sidste spilledag, der ville afgøre placeringerne. 
LUFCMOT valgte at køre på det ”sikre” og det blev til uafgjort og et 
enkelt point mere på kontoen og det viste sig at være nok og 
LUFCMOT rendte endda med puljesejren, dog først efter fintælling 
med to andre tippere med samme pointtal. Så debutanten LUFCMOT 

er hermed i sin første Divisions Cup Finale       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

      NISSE debutant, førte an i denne pulje før den sidste 

kamp, men var meget hårdt presset og der skulle helst 
point ind på kontoen i den sidste kamp, for at bevare 
Finale-chancen. Det blev dog til et nederlag for NISSE i 
den sidste kamp og NISSE måtte med i fintællings-
dramaet mellem de tre tippere med lige mange point og 
her fik NISSE en lille julegave på forskud i form af en 

fintællings-billet til Divisions Cup Finalen       

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

 

 

De to signaturer i puljen, der ikke klarede den: 

 

      BORRIS debutant, lå bagerst i puljen inden den sidste kamp, 

men ville med en sejr her, have rimelige chancer for en Divisions Cup 
Finale-billet alligevel. BORRIS fyrede i vanlig stil nogle friske 
tipstegn af og hev en sejr hjem her i den afsluttende kamp og kunne 
nu kun afvente slutfløjtet. BORRIS blev dog involveret i 
fintællingsdramaet og her gik det ikke BORRIS`s vej og BORRIS 
må efter en fin indsats ærgerligt konstatere, at det er slut i Divisions 

Cup´en for denne gang       

 

      BRAY fra toppen af Danmarksturneringens 3. division, lå 

lige under stregen inden den sidste kamp, men en sejr i den 
sidste kamp ville betyde et hop over stregen og en Divisions 
Cup Finale-billet. BRAY kiksede dog i den afgørende uge, hvor 
kuponens tre X´er alle smuttede for BRAY, der havde 12 i alle 
tre kampe. Så en uventet afsked med Divisions Cup´en for 

BRAY         

 



      

 

 

 

  

                

                                        

 

 

 

 

 

 

3. Division 

Slutstillingen, Pulje 2: 

1. Fyffe 3 46 - 39 6   

2. Moran 3 43 - 40 6   

3. Amigo 3 42 - 48 3   

4. Anderup 3 41 - 45 3   

 

3. Division - Pulje 2 - Uge 48 Resultat 

Amigo - Moran 24 - 22 

Fyffe - Anderup 27 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Division - Pulje 2 - Uge 47 Resultat 

Amigo - Fyffe 9 - 10 

Moran - Anderup 9 - 7 

3. Division - Pulje 2 - Uge 46 Resultat 

Amigo - Anderup 9 - 16 

Moran - Fyffe 12 - 9 



3. Division – pulje 2:  

 

      FYFFE lå før den sidste kamp under stregen og skulle i den sidste 

kamp, ud i en direkte duel mod ANDERUP, der lå med samme pointtal 
på den øvre side af stregen. FYFFE satsede alt og havde fem X´er i 
Enkel-rækken og det gav pote med scoren (10-4-13) og en kæmpe 
dukkert til modstanderen ANDERUP, der blev vippet ned under stregen. 

FYFFE er hermed klar til en spændende Divisions Cup Finale         

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup Finalen      

 

 

      MORAN var allerede klar til Divisions Cup Finalen efter 

de to første kampe, hvor MORAN indtog 1. pladsen i puljen, 
så MORAN tog derfor meget afslappet på den sidste kamp, 
hvilket også medførte, at kampen blev tabt. MORAN er dog 
sikkert videre til Divisions Cup Finalen her i DT´s 3. division.   

      Lunds Tipsforening ønsker Held og Lykke i Divisions Cup 

Finalen      

 

 

  

 

 

 

De fire signaturer i puljen, der ikke klarede den:  

 

      AMIGO comeback-tipperen, med de fine papirer fra Divisions 

Cup´ens Top 3 – Evighedstabel. Det er blevet til 3. pladser i årene 
1988 og 2002, en 2. plads i 1998 og endelig kronen på værket, - 
Divisions Cup – Mesterskab i den bedste række i 2004.  AMIGO 
kiksede dog her i årets Divisions Cup og med 0 point på kontoen 
efter de to første kampe, var chancen for en Finaleplads røget 
inden den sidste kamp. AMIGO pyntede dog lidt på stillingen og 

sluttede af med en sejr, men Divisions Cup 2021 er forbi        

 

      ANDERUP debutant, lå over stregen før den sidste kamp og 

kunne selv afgøre sin videre skæbne i den sidste kamp mod FYFFE. 
Meldingen var helt klar, - ANDERUP kunne nøjes med uafgjort i 
skæbnekampen, så ville billetten til Divisions Cup Finalen være klar, - 
men debutant-nerverne spillede ANDERUP et puds og der blev afgivet 
nogle meget uheldige tipstegn og ANDERUP fik en ordentlig 

afklapsning. Så ANDERUP`s Divisions Cup eventyr slutter her       

 



 

FINALERUNDEN: UGE 50 – 51 – 52  

 

 

1. Division 

Pulje 1: 

MARSCHA – IDSKOV – MIKI – KINKS  

 

2. Division 

Pulje 1: 

BRULA – BAMSE  – AGGER – SCHØN  

 

 

3. Division 

Pulje 1: 

LUFCMOT – NISSE – FYFFE – MORAN  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ny rapport fra Divisions Cup 2021 Finalerunden kommer snart        

 

 

                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                          Harry                                                                                                                                                                                 


