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SUPER CUP er en lille opstartsturnering, som Turneringslederen KINKS starter op med i 
hver sæson og deltagerne er de 9 signaturer, der vandt henholdsvis ENKEL-RÆKKEN, DE 4 
SIKRE og 96-RÆKKEN, det foregående år i de tre divisioner.  

Turneringen foregår i ugerne 1 – 5, hvorefter den signatur med den bedste samlede score 
i de 5 uger er vinder af disciplinen. 

Er der ligestilling efter de 5 uger, er vinderen den med den bedste egenscore i sæson 2021. 

 

      SUPER CUP 2022 i Enkel-rækken, havde tre skrappe tippere med, der næsten 

sluttede med samme score i 2021, dog havde SELECT fra Danmarksturneringens 1. division, 

en score der var to bedre end konkurrenterne fra de lavere rækker       

1. Division: SELECT vandt Enkel-rækken 2021 med en score på 351 rigtige, skarpt forfulgt 
af broderen CORK med 349 rigtige. 

2. Division: SPURS vandt Enkel-rækken 2021 med en score på 349 rigtige, hvilket var helt 
suverænt, idet nærmeste forfølger UHRE ”kun” havde 338 rigtige. 

3. Division: BRAY vandt Enkel-rækken 2021 med en score på 349 rigtige og der var god 
afstand til nærmeste forfølger ENYA der havde 338 rigtige.   

      Så tre skrappe tippere dystede i de fem kampe. Det skal lige bemærkes at SELECT og 

BRAY er brødre og begge er tilsyneladende rigtig godt tippende, så det gjorde jo ikke 

fighten dårligere og så var der SPURS, der også kørte i højt gear i sæson 2021        

      SELECT der havde den bedste egenscore i 2021, havde de bedste kort på hånden, idet 

egenscoren i 2021, i tilfælde af lighed efter de fem uger, vil blive afgørende       

 

ENKELT-RÆKKEN (score i 2021):  

1. div.: SELECT   351 rigtige 

2. div.: SPURS   349 rigtige 

3. div.: BRAY  349 rigtige 
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IALT 

SELECT (1) 5 3     8 8 8 32 

SPURS (2) 5 4 8 7 8 32 

BRAY (3) 5 3 8 6 7 29 

       



       SUPER CUP MESTER        

2022 

ENKEL-RÆKKEN 

 

       SELECT        

 

      SELECT var efter de første tre uger, en enkelt pind bagud til SPURS, men to stabile 

præstationer i uge 4 og uge 5, betød at SELECT hentede den samlede sejr hjem i den 
meget tætte konkurrence, hvor SPURS dog pressede på til det sidste. Så SELECT har 
dermed sæsonens første præmie i hus og får nu for 2. gang sin signatur på den fornemme 

SUPER CUP Enkel-række Top 3 – Evighedstabel, - første gang var i 2016       

      LUNDS TIPSFORENING ønsker SELECT et stort tillykke, med det flotte resultat       

 

 

             SPURS                                                                         BRAY       

 

      SPURS havde føringen efter de første tre uger, men et lille kiks i den 4. uge kostede 

dyrt og det lykkedes ikke for SPURS at komme over konkurrenterne i den sidste uge så 
SPURS sluttede lige nøjagtig med samme slutscore som SELECT og det var ikke nok for 
SPURS, der tabte i henhold til reglen om bedste slutscore i 2021.  Men trods alt en rigtig 

flot præstation af SPURS       

      BRAY holdt takt med bror SELECT i de første tre uger, men så kunne BRAY ikke holde 

det opskruede tempo i de sidste to kampe og BRAY måtte erkende nederlaget i brødre-
fighten. BRAY kan dog trøste sig med, at han med sin 1. signatur CORK allerede er på den 

fornemme SUPER CUP Enkel-række Top 3 – Evighedstabel, med sejren i 2019        



SUPER CUP 2022  

DE 4 SIKRE 

 

      SUPER CUP 2022 i De 4 Sikre, havde tre skrappe tippere med, der næsten sluttede 

med samme score i 2021, dog havde ARSENAL og NISSE to bedre end LUCKY i den samlede 
score. 

1. Division: ARSENAL vandt De 4 Sikre 2021 med en score på 139 rigtige, skarpt forfulgt 
af LUND med 138 rigtige. 

2. Division: LUCKY vandt Enkel-rækken 2021 med en score på 137 rigtige, hvilket var to 
mere end forfølgerne UHRE, VIPTIP, SPVK og NIELSEN, der alle sluttede med en score på 
135 rigtige.  

3. Division: NISSE vandt Enkel-rækken 2021 med en score på 139 rigtige og nærmeste 
forfølger var ENYA med en score på 137 rigtige.  

      Så tre skrappe tippere dystede i de fem kampe. Der var lagt op til en spændende Super 

Cup mellem Danmarksmesteren ARSENAL, utraditionelle LUCKY og Tipsbladets ”gamle” 

Danmarksmester NISSE       

      ARSENAL og NISSE, der begge havde den bedste egenscore i 2021, havde de bedste 

kort på hånden, idet egenscoren i 2021, i tilfælde af lighed efter de fem uger, vil blive 

afgørende       

  

 

DE 4 SIKRE (score i 2021): 

1. div.: ARSENAL  139 rigtige 

2. div.: LUCKY  137 rigtige 

3. div.: NISSE 139 rigtige 
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IALT 

ARSENAL (1) 3 1     1 3 2 10 

LUCKY (2) 3 1 2 3 4 13 

NISSE (3) 3 1 2 2 3 11 

       

 

 

 

 

 

 

 



         SUPER CUP MESTER        

2022 

DE 4 SIKRE 

 

       LUCKY        

 

      LUCKY der trods en samlet 13. plads i Danmarksturneringens 2. division i 2021, alligevel 

blev vinder af Enkel-rækken 2021, var her i Super Cup´en, på forhånd ikke levnet mange 
chancer mod de to andre markante profiler ARSENAL og NISSE. Men LUCKY tog ingen 
notits af de profilerede modstandere og efter de første tre uger var LUCKY meget 
overraskende i front og i den 4. uge holdt LUCKY skansen og LUCKY sluttede 5. uge af 
med en helt aldeles imponerende præstation og fyrede lige 4 rigtige Sikre af. Så en helt 
igennem suveræn sejr til LUCKY, der hermed kan skrive SUPER CUP Mester 2022 i De 4 
Sikre, på visitkortet og samtidig kommer LUCKY´s signatur på den prestigefulde SUPER 

CUP De 4 Sikre Top 3 – Evighedstabel       

      LUNDS TIPSFORENING ønsker LUCKY et stort tillykke, med det flotte resultat       

 

 

                                            

 

 

          NISSE                                                                                           ARSENAL     

      NISSE fulgte godt med i de tre første uger, men så kom der lige to uger, hvor 

træfsikkerheden svigtede lidt og det kostede dyrt og NISSE måtte se sig henvist til               
2. pladsen i konkurrencen. Men flot alligevel for en tipper der debuterede i Lunds 

Tipsforening i sidste sæson       

 

      ARSENAL der nok var udset til favoritrollen i konkurrencen, fulgte kun med i de to 

første uger og i den 3. uge kom et fælt kiks og ARSENAL kom så på højkant igen i den 4. 
uge, men så svipsede den helt i den afsluttende 5. uge. Så ARSENAL måtte højst 

overraskende se 3. pladsen i øjnene       



SUPER CUP 2022 

96 – RÆKKEN  

 

SUPER CUP 2022 i 96-rækken, havde tre skrappe tippere med, men KINKS fra den 
bedste række og NISSE fra 3. division sluttede dog med noget højere score end STOKE fra 

den mellemste række       

1. Division: KINKS vandt 96-rækken 2021 med en score på 461 rigtige, i behørig afstand 
til forfølgeren MARSCHA med en score på 458 rigtige. 

2. Division: STOKE vandt 96-rækken 2021 med en score på 455 rigtige, skarpt forfulgt af 

BAMSE der havde en score på 454 rigtige (og som mistede pladsen i sidste runde      ). 

3. Division: NISSE vandt 96-rækken 2021 med en score på 460 rigtige og med ENYA som 
nærmeste forfølger med 458 rigtige.   

      Så tre skrappe tippere dystede i de fem kampe. Der var ingen tvivl om at veteranen og 

turneringslederen KINKS var favorit i denne SUPER CUP 96-række, med STOKE og NISSE 

som outsidere        

      KINKS der havde den bedste egenscore i 2021, havde de bedste kort på hånden, idet 

egenscoren i 2021, i tilfælde af lighed efter de fem uger, vil blive afgørende       

 

                                                   

96-RÆKKEN: 

1. div.: KINKS      461 rigtige 

2. div.: STOKE      455 rigtige 

3. div.: NISSE      460 rigtige 
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IALT 

KINKS (1) 6 6     11 9 10 42 

STOKE (2) 10 5 10 9 8 42 

NISSE (3) 10 7 9 7 9 42 

       

 

 

 

 

 

 

 



        SUPER CUP MESTER        

2022 

96 - RÆKKEN 

 

       KINKS        

 

      KINKS har helt tilbage i 1997 vundet SUPER CUP 96-RÆKKEN og har nu 25 år efter, 

præsteret dette kunststykke igen. Efter de første to uger med katastrofal score, var der dog 
intet der tydede på, at det skulle gå i den retning og NISSE førte med fem rigtige mere, 
men KINKS leverede pragtscore i uge 3 og fortsatte på samme vis i uge 4, hvorefter der 
kom en afslutning på højeste niveau. Så KINKS præsterede det nødvendige og selv om de 
to konkurrenter STOKE og NISSE begge opnåede den samme slutscore, så var det KINKS, 
der på smallest mulige margen, via slutscoren i 2021, rendte med titlen SUPER CUP 96-

RÆKKEN Mester i 2022       

      LUNDS TIPSFORENING ønsker KINKS et stort tillykke, med det flotte resultat       

 

                    

                          NISSE                                                                                      STOKE       

      

      NISSE havde et forspring på fem rigtige efter uge 2, men så faldt niveauet lidt i uge     

3 og i uge 4 gik det helt galt, men dog med en sammenlagt fin score. I den sidste spilleuge 
5 lykkedes det dog ikke for NISSE, at hamle op med KINKS og så blev resultatet samme 

slutscore og det holdt desværre kun til en 2. plads, dog en meget flot 2. plads       

STOKE havde gennemgående fine scorer, bortset fra uge 2, hvor den svipsede lidt og 
STOKE lå lunt i svinget før den sidste spilleuge og førte faktisk feltet an, men så gik det 
galt for STOKE lige på målstregen i uge 5 hvor STOKE ikke kunne holde trit med de to 
konkurrenter og så sluttede STOKE med samme pointtal som KINKS og NISSE og blev 

henvist til 3. pladsen       


