
LIGATURNERINGEN 1. DIVISION 

* extra rapport 2021 efter uge 49 * 

 

      Så er vi nået frem til sidste runde (uge 50) i årets Ligaturnering og der er spænding i 

top og bund for alle pengene       

Stillingen efter 8. runde: 
 

Pulje A:  

Nr. Signatur K   V   U   T   ES   MS   P   

1. Moran 46  23  9  14  288 - 279  78  

2. Arsenal 46  20  16  10  299 - 282  76  

3. Bamse 46  18  16  12  293 - 278  70  

4. Frydkær 46   17   18   11   292 - 281   69  

5. Benbo 46  17  16  13  289 - 288  67  

6. Marscha 46  17  14  15  292 - 277  65  

7. Futte 46  14  20  12  291 - 285  62  

8. Lions 46  14  19  13  291 - 288  61  

9. Halvor 46  15  15  16  283 - 289  60  

10. Devils 46  14  17  15  291 - 292  59  

 

A-Puljen: 

      MORAN der har ligget på 1. pladsen i de sidste 16 uger, har de bedste kort på hånden, 

men LIGA-Mesterskabet kan glippe i sidste spillerunde, da ARSENAL presser meget på. For 
at være helt sikker, skal MORAN vinde den sidste kamp,- uafgjort er på grund af den 
beskedne egenscore, ikke nok. Men modstanderen i den sidste kamp er ingen ringere end 
tips-eksperten MARSCHA, så der er virkelig lagt op til en gyser-afslutning om LIGA-

Mesterskabet 2021       

      ARSENAL der pt ligger til at vinde DT har med en sejr i den sidste kamp mod DEVILS, 

også chancen for at vinde LIGA-turneringen her i sidste runde. Så vinder ARSENAL den 
sidste kamp og MORAN kun spiller uafgjort så er ARSENAL LIGA-Mester, så der er i høj 

grad spænding for alle pengene       

      BAMSE ligger på 3. pladsen, men der skal nok en sejr til i den sidste kamp mod FUTTE, 

for at 3. pladsen kan holdes, så en nervepirrende lørdag venter forude. Går det helt galt og 

BAMSE får en afklapsning, kan BAMSE i værste fald ende under præmie-stregen       

      FRYDKÆR og BENBO styres jo som bekendt af samme tipper, med FRYDKÆR på             

4. pladsen lige over stregen og BENBO lige under stregen. En af de to signaturer er sikre 
på, at slutte mindst på 4. pladsen og glipper den for BAMSE kan en af de to signaturer sågar 
ende på   3. pladsen. Tilfældigvis skal FRYDKÆR og BENBO mødes i den sidste og 

afgørende kamp          

      MARSCHA, FUTTE, LIONS, HALVOR og DEVILS er alle uden for præmie-rækkevidde 

og har kun æren og selvfølgelig en så god slutplacering som muligt, at spille for i den sidste 

kamp       



 

Stillingen efter 8. runde: 
 

Pulje B:  

Nr. Signatur K   V   U   T   ES   MS   P   

11. Mikkel 46   14   20   12   291 - 289   62  

12. Nielsen 46  17  10  19  282 - 284  61  

13. Idskov 46  13  21  12  291 - 291  60  

14. Norwich 46  14  15  17  277 - 281  57  

15. Vinding 46  14  15  17  277 - 286  57  

16. SirS 46  14  14  18  289 - 293  56  

17. Forest 46   14   14   18   283 - 295   56  

18. Far 46  14  14  18  282 - 294  56  

19. Nuser 46  11  17  18  286 - 294  50  

20. Schøn 46  12  8  26  269 - 290  44  

 

B-Puljen: 

      MIKKEL har sikret sig fortsat deltagelse i den bedste LIGA-række og med en sejr i den sidste 

kamp mod NUSER vil MIKKEL vinde B-Puljen og dermed modtage en lille kontant belønning        

      NIELSEN er også sikret en ny sæson i den bedste LIGA-række og kan såfremt MIKKEL kikser, 

snuppe puljesejren i den sidste kamp, men NIELSEN skal møde FOREST der kæmper for livet i 

rækken, så det kan blive en rigtig hård kamp       

      IDSKOV har også klaret skærene og sikret sig en ny sæson i Danmarks bedste LIGA-række. 

Der er en teoretisk chance for at IDSKOV vinder B-puljen men så er der en del der skal flaske sig 

       

      NORWICH og SIR S med samme manager, ligger og kæmper lige over stregen for at forblive 

i rækken. Lidt heldigt for chefen NORWICH, så møder han SIR S i den sidste kamp og da SIR S 
jo har meldt pause fra turneringen i 2022, så er det sandsynligt, at der sker lidt lovlig match-fixing i 
denne kamp, så NORWICH får hevet sejren hjem og dermed endnu en sæson blandt de bedste 

LIGA-tippere       

      VINDING er også i stor fare lige over stregen, men mon ikke VINDING klarer skærene og 

hiver en sejr hjem i den sidste kamp mod SCHØN, der jo er helt sat af i bunden         

      FOREST LIGA-Mesteren fra 2019, ligger meget overraskende til nedrykning her inden den sidste 

kamp mod NIELSEN, så en spændende afgørende kamp venter her        

      FAR nr. 2 i LIGA´en 2017, er i overhængende fare for at rykke ud af den bedste række, så der 

skal point på tavlen i den sidste kamp mod IDSKOV, for at der skal være chance for overlevelse       

      NUSER er for længst degraderet fra næste sæson og må gå den tunge gang ned i den 

næstbedste LIGA-række. Men måske lykkes det at drille MIKKEL på puljens 1. plads og hive en 

afsluttende sejr hjem       

      SCHØN har mildest talt haft en forfærdelig sæson og er helt sat af i bunden af 

puljen, så SCHØN må en tur ned og vende i LIGA´ens 2. division fra 2022       
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