
LIGATURNERINGEN 2. DIV.  

* extra rapport 2021 efter uge 49 * 

 

      Sidste runde (uge 50) i LIGA´ens 2. division står for døren og der er stor spænding i 

såvel top som bund       

 

Stillingen efter 8. runde: 
 

Pulje A:  

Nr. Signatur K   V   U   T   ES   MS   P   

1. Select 46  22  12  12  301 - 285  78  

2. Toffee 46  22  8  16  291 - 284  74  

3. Spurs 46  20  12  14  302 - 280  72  

4. Tøfting 46   20   12   14   283 - 276   72  

5. Zico 46  21  8  17  277 - 274  71  

6. Miki 46  21  6  19  289 - 283  69  

7. Hårvard 46  18  11  17  283 - 282  65  

8. SPVK 46  16  15  15  287 - 274  63  

9. Piquet 46  17  12  17  278 - 280  63  

10. Agger 46  16  15  15  273 - 277  63  

 

A-Puljen: 

      SELECT LIGA-turneringslederen har dog allerede meldt sin ankomst i den bedste LIGA-

række fra sæson 2022 og kan ikke længere fravristes puljens 1. plads        

      TOFFEE vender med 99% sikkerhed tilbage til den bedste LIGA-række, efter en enkelt 

sæson i LIGA´ens 2. division. TOFFEE møder i den sidste kamp HÅRVARD, der kun har 

æren at spille for        

      SPURS ligger lidt usikkert lige over stregen og skal vinde den sidste kamp mod PIQUET 

for at være helt sikker på oprykning og mon ikke formstærke SPURS klarer denne opgave 

mod PIQUET, der også kun har æren at spille for        

      TØFTING er i en noget usikker position lige over stregen og TØFTING skal ud i en 

meget vigtig afsluttende kamp mod MIKI og den skal helst vindes, for i værste fald kan 

TØFTING slutte under stregen        

      ZICO ligger lige under stregen, så en sejr i den sidste kamp mod AGGER vil sandsynligvis 

betyde oprykning til den bedste række, men mange faktorer spiller ind her og måske vil der 
være en ekstra oprykningsplads, så meget peger henimod at ZICO er 1. LIGA-tipper i sæson 

2022       

      MIKI har chancen for oprykning, men har allerede meldt ud, at han holder pause fra 

turneringen i 2022        

      HÅRVARD, SPVK, PIQUET og AGGER har alle udspillet deres chance og har kun æren 

og en så god slutplacering som muligt at spille for       

 



 

Stillingen efter 8. runde: 
 

Pulje B:  

Nr. Signatur K   V   U   T   ES   MS   P   

11. Harry 46   18   13   15   295 - 294   67  

12. Kinks 46  15  20  11  294 - 285  65  

13. Chelsea 46  14  20  12  284 - 280  62  

14. Fox 46  16  10  20  278 - 281  58  

15. Lucky 46  15  13  18  275 - 286  58  

16. brula 46  14  13  19  275 - 287  55  

17. Nando 46   14   12   20   281 - 283   54  

18. Steam 46  13  13  20  258 - 286  52  

19. Kailua 46  12  13  21  277 - 286  49  

20. Faxe 46  12  10  24  264 - 282  46  

 

 

B-Puljen: 

      HARRY har sikret sig en ny sæson i LIGA`ens 2. division og HARRY kan med en sejr 

eller måske uafgjort, sikre sig Puljesejren og dermed rende med den udsatte præmie. 
HARRY skal dog møde den storsatsende tipper STEAM i den sidste kamp, så man ved    

aldrig       

      KINKS er den eneste tipper der kan drille HARRY og fratage ham pulje-sejren, men det 

vil kræve en sejr over X-tipperen brula i den sidste kamp og samtidig skal HARRY tabe sin 

kamp       

      CHELSEA, FOX og LUCKY har alle sikret sig en ny sæson i LIGA´ens 2. division og har 

nu kun æren og slutplaceringen at spille for       

      brula ligger lige over nedrykningsstregen, men brula kan dumpe ned under stregen og 

ned i LIGA´ens 3. division, så den afsluttende kamp mod KINKS skal helst vindes for en 

sikkerheds skyld       

      NANDO ligger lige under stregen og kæmper for at forny opholdet i rækken. NANDO 

har chancen for at hoppe over stregen, hvis NANDO vinder over CHELSEA og hvis brula 

kun får uafgjort eller taber. Så en spændende afslutning på lørdag        

      STEAM har det ene ben i LIGA`ens 3. division, - men kan dog med en afsluttende       

sejr i kampen mod HARRY, redde livet i rækken, men det kræver en del heldige 

omstændigheder       

      KAILUA og FAXE er begge stået af og må en tur ned i LIGA`ens 3. division       

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                  Harry 


