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DANMARKSTURNERINGEN Jesper1 2 x Pokal-Mester

¤ 3 ¤ Pokalturneringen Lerby 2 x Pokal-Mester

Top 3 - Evighedstabel Telecom 2 x Pokal-Mester

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Fox 2 x Pokal-Mester

1983 Balle Luna Sergio

1984 Flimmer Ibba Norwich1 Kommentarer:

1985 Zico Harry Fyhn

1986 Amigo Lion Svend Jesper1, Lerby og Telecom er alle tidligere 

1987 Wallace Harry Amigo medlemmer og har alle vundet Pokalturneringen

1988 Jesper1 X-Mas Ib Rene 2 gange 😊

1989 Vejby Flinca Lykke

1990 Jharon Lion Idskov Fox er det eneste nuværende  

1991 WHJ Jharon AGF medlem, der har præsteret at

1992 JV Runo Jesper1 blive Pokal-Mester 2 gange 😊 

1993 Everton Vejby Norwich

1994 Villund Foggi Samba

1995 Strøm Hornsyl Kinks 7 tippere har vundet 1 gang 😊

1996 Giggs JCB Lylloff

1997 Samba Leif Samsø    🙌 Fox 🙌

1998 Hønse Titanic Pirc

1999 Lerby Westham Lund

2000 Tower Harry Idskov

2001 Lerby Lylloff Svensk

2002 Tot Ducken Mexico

2003 Anfield Chris Freud         Zico Amigo

2004 TELEcom Anfield BIF  Mikkel / Malthe

2005 B.B.P. Lerby Pirc

2006 Jesper1 Anfield Marpre

2007 TELEcom Murer Arsenal

2008 Volle Murer Lautrup

2009 Mikkel X-Mas Andy

2010 Jensen Bamse Percy

2011 Andy JV BIF

2012 Bayern Noah Vind

2013 JP Idskov Norwich           Marscha        Cork

2014 Livpool1 Norwich LaPlace

2015 Tynde Amigo Vinding

2016 Fox Reading Swansea

2017 Marscha Zlatan Halvor

2018 Cork Idskov Piquet

2019 Malthe Leeds Forest

2020 Fox Arsenal Steam

2021 Futte Toffee LUFCMOT

            Tynde       Futte

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening



POKALTURNERINGEN 2022 

rapport efter 1. runde *      

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Oversiddere i 1. runde: CORK (1), NISSE (2), DERBY (2), FOREST (2): 

      CORK var i Pokalfinalen i sidste sæson 2020, hvor det dog blev til et nederlag, men 

trods alt en flot 2. plads       

      NISSE er efter 4 sæsoners fravær med igen og har faktisk præsteret en flot 3. plads i 

Pokal´en i 2010       (Sidste nyt: NISSE har trukket sig) 

      DERBY er helt ny tipper i LUNDS TIPSFORENING og har som oversidder allerede trukket 

billet til Pokalturneringens 2. runde        

      FOREST røg allerede ud efter 1. runde i sidste sæson, så resultatet er allerede bedre i 

denne sæson. ZICO blev i det herrens år 1985 Pokalmester, så måske sker det igen her i 

sæson 2021       

 

       

            CORK                         NISSE                    DERBY                  FOREST                                 



1. runde: 

Der var fem interne opgør mellem tippere i den bedste række: 

 

FAR (1) – HARRY (1): (6 – 6, 7 – 7, 8 – 8, 5 – 5, 9 – 8, 5 – 3):  

      FAR der er rutineret 1. divisionstipper, mødte her opkomlingen HARRY, der sidst var i 

den bedste række i 2001, så der var lagt op til et opgør, hvor FAR var favorit. FAR fik dog 
mere modstand end han havde forventet og der blev lagt ud med ikke mindre end fire 
uafgjorte kampe, men så stod HARRY af i den 5. kamp, hvor FAR fik hentet en spinkel sejr 
hjem, men dermed havde FAR bolden og det udnyttede FAR med en stor-sejr over en mør 

HARRY i den 6. kamp. FAR er hermed klar til Pokalturneringens 2. runde       HARRY der 

ellers har opnået tre 2. pladser i Pokal´en i årenes løb og som var i ¼-Finalen i sidste 

sæson, solgte sig dyrt, men er færdig her efter Pokalturneringens 1. runde         

   

                FAR                                                                               HARRY       

 

SPVK (1) – KINKS (1): (6 – 6, 8 – 6, 8 – 6):  

      SPVK fra den bedste række mødte KINKS fra samme række. Begge tippere er lidt sløjt 

kørende indtil videre i denne sæson og begge har svage enkel-rækker. KINKS har en enkelt 
placering på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel med en 3. plads i 1995. SPVK var i 
sidste sæson tæt på at komme på Top 3 – Evighedstabellen, men SPVK måtte nøjes med 
4. pladsen. Så SPVK håber selvfølgelig at forbedre resultatet fra sidste sæson og efter en 
opvarmningskamp, der endte uafgjort, tog SPVK lige fat og med to stor-sejre på stribe, 

blev KINKS sendt ud i mørket og SPVK er nu klar til Pokalturneringens 2. runde       KINKS 

der røg ud i 2. runde i sidste sæson, må konstatere at det var farvel til Pokal´en allerede 

her efter 1. runde          

 

  

          SPVK                                                                                 KINKS       



FRYDKÆR (1) – SPURS (1): (6 – 6, 7 – 8, 5 – 7):  

      SPURS der er kommet retur til den bedste række, mødte her veteranen FRYDKÆR fra 

samme række. Ingen af de to tippere har tidligere gjort sig bemærket i Pokal´en, så 
dagsformen ville nok gøre udslaget og på papiret var SPURS i den bedste form. I den første 
kamp følte de lige hinanden an og det blev til et uafgjort resultat, men i den efterfølgende 
kamp tog SPURS stikket hjem og derefter var der ikke mere krudt i FRYDKÆR og SPURS 
vandt også den 3. kamp og hev en sikker samlet sikker sejr hjem og har allerede nu 
forbedret resultat fra sidste sæson, hvor SPURS røg ud i 1. runde. Nu er SPURS klar til 

Pokal´ens 2. runde       FRYDKÆR der ellers nåede helt frem til ¼-finalen i sidste sæson, 

må sande at det blev farvel til Pokal´en 2022 allerede efter 1. runde        

  

            FRYDKÆR                                                                                    SPURS                                                                 

 

 

 

SELECT (1) – VIPTIP (1): (5 – 6, 6 – 7):  

      VIPTIP der gør comeback i den bedste række, mødte her SELECT, der også huserer i 

Danmarksturneringens 1. division. Ingen af de to tippere har tidligere gjort sig specielt 
bemærket i Pokalturneringen og det var på papiret en meget åben kamp, hvor det ville blive 
dagsformen, der ville blive afgørende, dog havde VIPTIP de bedste odds på hånden, for 
VIPTIP brillierer med en særdeles fin enkel-række. Det viste sig da også, at VIPTIP lige 
var en lille tand bedre end modstanderen SELECT og med to beskedne sejre i træk, var det 
nok for VIPTIP, der hermed fik vippet SELECT ud af Pokal´en. VIPTIP røg ud i 1. runde i 

sidste sæson, så en klar forbedring og en billet til Pokalturneringens 2. runde       SELECT 

der nåede frem til 2. runde i sidste sæson, må se i øjnene, at det er slut her i årets 

Pokalturnering efter 1. runde       

   

              SELECT                                                                                      VIPTIP                                                              

 



STOKE (1) – FOX (1): (8 – 6, 6 – 7, 8 – 8, 5 – 5, 6 – 7):  

      FOX fra den bedste række har været Pokalmester i 2016 og 2020 og skulle her møde 

den debuterende 1. divisionstipper STOKE. Der var ingen tvivl om, at rutinerede FOX var 
storfavorit i dette opgør, men ikke desto mindre var det STOKE der imponerede i den første 
kamp, hvor FOX måtte indkassere er stort nederlag og dermed var FOX presset inden den 
2. kamp, men FOX bevarede roen og fik hevet en smal sejr hjem og så var der ro på igen. 
STOKE var dog stadig med og formåede, at klare uafgjort i de to efterfølgende kampe, men 
så fik FOX et afgørende stød ind i den 5. kamp og FOX hentede dermed den samlede sejr 

hjem og FOX er nu klar til Pokalturneringens 2. runde       STOKE røg for 2. sæson i træk 

ud i Pokal´ens 1. runde       

  

   

         

 

 

 

 

 

 

 

             STOKE                                                                          FOX       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der var fire opgør mellem tippere fra 1. division og 2. division: 

 

TYNDE (1) – NORWICH (2): (7 – 5, 6 – 8, 8 – 8, 6 – 6, 7 – 8):  

      NORWICH der nu er på visit i DT´s 2. division, mødte her TYNDE fra den bedste række. 

NORWICH har en 2. plads 2014 som bedste Pokal-resultat, samt to 3. pladser, så 
NORWICH mangler bare kronen på værket. TYNDE blev til gengæld Pokal-Mester i 2015, 
så det er to kompetente duellanter vi har her. Der kan ikke udpeges en favorit i dette opgør. 
NORWICH fik en ordentlig dukkert i den første kamp, men det rystede ikke NORWICH, 
der i returkampen gav igen af samme skuffe og så var der stillingskrig og de to næste kampe 
endte uafgjort, men så lykkedes det for NORWICH i den 5. kamp, at få hentet en smal sejr 

og det var nok til en samlet sejr og hermed en billet til Pokalturneringens 2. runde       

TYNDE kæmpede det bedste han kunne, men for 2. sæson i træk må TYNDE forlade 

Pokal´en efter 1. runde       

  

 

 

       

 

           

 

               TYNDE                                                                     NORWICH       

 

PERCY (2) – CHELSEA (1): (6 – 6, 7 – 7, 6 – 8, 5 – 6):  

      CHELSEA der nu gør comeback i den bedste række, mødte her comeback-tipperen 

PERCY, der tidligere har været i den bedste række, men som nu er at finde i Danmarks-
turneringens 2. division. Selv om PERCY figurerer på Pokalturneringens Top 3 – 
Evighedstabel i form af en 3. plads i 2010, så var CHELSEA storfavorit i henhold til en 
betydelig bedre enkel-række i denne sæson. Der var dog overraskende stor jævnbyrdighed 
og de to første kampe sluttede begge uafgjort, men så satte CHELSEA lige et knockout 
stød ind og en stor-sejr i den 3. kamp. Herefter kunne CHELSEA stille og roligt køre endnu 
en sejr hjem og billetten til Pokal´ens 2. runde var hjemme. I sæson 2021 nåede CHELSEA 

frem til 3. runde       PERCY nåede også frem til 3. runde i 2021, men i år gik den ikke og 

PERCY er færdig i Pokal´en for denne gang         

 

 

 

       

 

 

               PERCY                                                                         CHELSEA       



TOFFEE (2) – NIELSEN (1): (7 – 6, 8 – 7):  

      TOFFEE sluttede på 2. pladsen i Pokalturneringen i sidste sæson og selv om TOFFEE 

nu ifølge de nye regler, er henvist til DT´s 2. division er TOFFEE altid farlig. Selv om 
modstanderen NIELSEN er i den bedste række var opgøret på forhånd vurderet meget 
åbent. Begge tippere havde nøjagtig samme score i enkel-rækken og det ville være 
dagsformen, der ville gøre udslaget. TOFFEE lagde ud med en blød stille og rolig sejr og 
det fulgte TOFFEE godt op på i returopgøret, hvor TOFFEE igen lige var en enkelt tand 

bedre end NIELSEN og hermed er TOFFEE klar til Pokalturneringens 2. runde       NIELSEN 

må se i øjnene, at Pokal´en for 2. sæson i træk er færdig efter 1. runde         

                           

                TOFFEE                                                                                NIELSEN                                                          

 

 

 

FUTTE (1) – ENYA (2): (7 – 5, 8 – 9, 8 – 7):  

      FUTTE forsvarende Pokal-Mester fra sidste sæson og som huserer i den bedste række, 

mødte her ENYA der er MARSCHA`s 2. signatur og som nu er rykket op i DT´s 2. division. 
På papiret et meget lige opgør og der blev da også kæmpet for alle pengene og selv om 
FUTTE lagde ud med en stor-sejr, så mistede ENYA ikke gejsten og der blev slået godt igen 
i returopgøret, så opgøret var helt åbent før den 3. kamp, men her lykkedes det for FUTTE, 
at hive en beskeden sejr hjem, så billetten til Pokal´ens 2. runde var hjemme og FUTTE 

har stadig mulighed for at gentage kunststykket fra sidste sæson       ENYA måtte for            

2. sæson i træk tage afsked med Pokalturneringen efter 1. runde       

   

  

 

 

       

 

 

 

              FUTTE                                                                                         ENYA                                                          

 



Der var fem opgør mellem tippere fra 1. division og 3. division: 

 

MAGPIES (3) – AYA (1): (9 – 5, 6 – 7, 7 – 6):  

      MAGPIES fra Danmarksturneringens 3. division mødte her AYA, der nu er i den bedste 

række og i henhold til divisions-status burde AYA have favoritværdigheden, men AYA er ikke 
specielt godt kørende i denne sæson indtil videre og da MAGPIES er helt i top med en 
formidabel enkel-række, var der ingen tvivl om, at MAGPIES var favorit. MAGPIES var da 
også helt ustyrlig i den første kamp, hvor MAGPIES nedsablede AYA fuldstændig, men AYA 
var dog ikke mere forskrækket, end at AYA kom godt igen i returopgøret, så før den              
3. kamp, var stillingen helt lige, men i den 3. kamp hev MAGPIES igen stikket hjem, dog 

med en smal sejr, men billetten til Pokalturneringens 2. runde var hjemme       AYA måtte 

for 2. sæson i træk konstatere, at Pokal´en var slut efter 1. runde       

 

 

 

 

            MAGPIES                                                                                AYA                                                          

 

LUND (1) – COTTEE (3): (6 – 8, 8 – 5, 8 – 6): 

      LUND fra Danmarksturneringens bedste række, var storfavorit i dette opgør mod 

LUNDS-debutanten COTTEE. Det er dog ellers mange år siden LUND har gjort sig bemærket 
her i Pokalturneringen, hvor vi skal helt tilbage til 3. pladsen i 1999, men her i sæson 2022, 
har LUND foreløbig vist gode takter. Det kniber dog lidt med enkel-rækken for debutanten 
COTTEE, men ikke desto mindre lagde COTTEE ud med en chok-sejr i opgørets 1. kamp og 
pludselig var der mulighed for en overraskelse, men det var LUND ikke helt indstillet på, så 
LUND stødte voldsomt tilbage i returopgøret og LUND fortsatte ufortrødent i den 3. kamp, 
så det blev alligevel til en samlet sikker sejr til LUND og en klar forbedring i forhold til sæson 
2021, hvor LUND røg ud efter 1. runde, - denne gang var der en LUND-billet til Pokal´ens 

2. runde       COTTEE lagde hårdt ud, men kunne ikke holde dampen oppe, så der skal 

trænes noget mere, - Pokal´en er forbi for denne gang         

 

 

         

 

 

 

 

                LUND                                                                           COTTEE       



MARSCHA (1) – SCHØN (3): (5 – 8, 9 – 6, 7 – 8): 

      SCHØN der er på besøg nede i Danmarksturneringens 3. division er kendt for meget 

svingende tipning og derfor var der ingen tvivl om, at Pokal-Mesteren 2017 MARSCHA fra 
den bedste række, var klar favorit i dette opgør. Men SCHØN lod sig ikke kue af den 
prominente modstander og fyrede lige en super-score af i den 1. kamp og så var MARSCHA 
under stort pres, men her kom rutinen ind i billedet og MARSCHA gav igen med samme 
mønt og efter en stor-sejr til begge sider, var det nok ventet at SCHØN ville bukke sammen 
i den 3. kamp, men sandelig om ikke SCHØN havde held med satsningerne i den 3. kamp, 
hvor to ud af tre X´er i enkel-rækken gik hjem og så var der en højst uventet billet hjemme 

til SCHØN til Pokalturneringens 2. runde       MARSCHA nåede frem til 3. runde i sæson 

2021, men her i sæson 2022 er der forbi for MARSCHA allerede efter 1. runde       

  

 

 

           MARSCHA                                                                           SCHØN                                                                                                                        

 

 

LUFCMOT (3) – ARSENAL (1): (6 – 5, 7 – 8, 6 – 8): 

      ARSENAL DT-Mesteren 2021 har en 2. plads i Pokal´en 2020 og en 3. plads i Pokal´en 

2007 på CV´et. Her i 1. runde var modstanderen LUFCMOT fra DT´s 3. division og 
ARSENAL var klar favorit også selv om LUFCMOT meget overraskende blev nr. 3 i Pokal´en 
i debutsæsonen 2021. ARSENAL blev dog rystet i den 1. kamp, hvor LUFCMOT lagde ud 
med en sejr og dermed havde chance for en match-bold, men ARSENAL tog lige rutinen i 
brug med en stille og rolig beskeden sejr i returopgøret og så var det helt lige inden den 3. 

kamp, men her stor-sejrede ARSENAL og er nu klar til Pokalturneringens 2. runde       

LUFCMOT kunne ikke leve op til sidste sæsons succes, men det er jo også en hård omgang 

at møde DT- og Liga Mesteren i 1. runde. LUFCMOT ude af Pokal´en for denne gang       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

             LUFCMOT                                                                    ARSENAL       



MURER (3) – IDSKOV (1): (6 – 6, 4 – 8, 9 – 8, 6 – 7): 

      IDSKOV har opnået følgende placeringer i Pokal´en: 3. plads i 1990 og 2000, og            

2. plads i 2013 og 2018. IDSKOV der naturligvis er i den bedste række skulle møde 
comeback-tipperen MURER, der huserer i DT´s 3. division, men tidligere har været i den 
bedste række og sandelig om ikke MURER`s signatur dukker op på Pokalturneringens Top 
3 – Evighedstabel i form af 2. plads i 2007 og 2008, så evnerne har været der, men alligevel 
er der ingen tvivl om, at IDSKOV var klar favorit i dette opgør og efter en 
opvarmningskamp, hvor de spillede lige op, tog IDSKOV fat med en syngende lussing til 
MURER, der dog tog kampen op og med en ukuelig kampgejst lykkedes det for MURER at 
sejre i den 3. kamp og pludselig var opgøret helt åbent igen, men så lykkedes det alligevel 
den rutinerede IDSKOV, at hive en afgørende smal sejr hjem i varmen og dermed var 

IDSKOV som ventet videre til Pokalturneringens 2. runde       MURER kæmpede bravt og 

havde muligheden, men den gik ikke og MURER er færdig i Pokal´en 2022       

 

 

                 

 

 

       

 

 

 

              MURER                                                                        IDSKOV       

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der var fire interne opgør mellem tippere fra 2. division: 

 

MORAN (2) – LUCKY (2): (6 – 6, 6 – 6, 8 – 8, 5 – 4, 9 – 7):   

      MORAN og LUCKY ligger side om side i DT´s 2. division, dog er MORAN`s Enkel-

Række betydelig bedre end LUCKY`s, så i kraft af dette var MORAN favorit i dette opgør. 
Det skulle dog vise sig at blive et mere jævnbyrdigt opgør end forventet og de tre første 
kampe sluttede alle uafgjort, men så fik MORAN lige sat et lille stød ind i den 4. kamp og 
så havde MORAN den psykologiske fordel i den 5. kamp, som MORAN da også stor-sejrede 

i. Dermed er MORAN lige som i sidste sæson videre til Pokal´ens 2. runde       LUCKY må 

til gengæld i lighed med sidste sæson, forlade Pokalturneringens efter 1. runde       

 

 

 

  

 

        

 

 

           MORAN                                                                              LUCKY       

 

KAILUA (2) – BRAY (2): (5 – 5, 8 – 8, 8 – 7, 5 – 6, 7 – 9): 

      BRAY og KAILUA er begge med i det forreste felt af DT`s 2. division, så dagsformen 

ville nok blive afgørende i dette opgør, dog med en lille favoritværdighed til BRAY, der i 
sidste sæson nåede helt frem til 1/4 – Finalen.  De to første kampe var ren opvarmning og 
de to tippere var helt jævnbyrdige, men så lykkedes det KAILUA, at få hentet en smal sejr 
i den 3. kamp, men lykken var kort, for BRAY slog igen i den 4. kamp og så var de igen 
helt lige. I den 5. kamp fik BRAY dog sat et knockout-stød ind med en stor-sejr og så havde 

BRAY billetten til 2. runde hjemme       KAILUA nåede frem til 3. runde i sidste sæson, men 

i år var Pokal´en slut efter 1. runde       

 

 

 

 

 

 

                KAILUA                                                                  BRAY       



VINDING (2) – AMIGO (2): (5 – 6, 5 – 8): 

      AMIGO comeback-tipperen, har ikke mindre end tre placeringer på Pokalturneringens 

Top 3 – Evighedstabel gennem tiderne i form af et Pokal-Mesterskab i 1986, en 3. plads i 
1987 og en 2. plads i 2015, så AMIGO er en tipper, der altid er en farlig modstander. 
AMIGO mødte 2. divisionskollegaen VINDING, der ikke rigtig har vist flaget her i Pokal´en 
og som endvidere ikke rigtig har fundet takten i den sæson, så AMIGO var klar favorit. 
AMIGO gjorde da også kort proces og lagde ud med en smal sejr i den første kamp, men 
så kom knockout-stødet i returkampen, hvor VINDING fik et ordentlig gok. Så AMIGO som 

ventet videre til Pokal´ens 2. runde       VINDING må for 2. sæson i træk, forlade 

Pokalturneringen efter 2. runde        

  

 

        

 

 

 

            VINDING                                                                                   AMIGO                                                                    

 

 

 

NUSER (2) – CULOPIP (2): (5 – 6, 7 – 8): 

      CULOPIP der nu er kommet op i Danmarksturneringens 2. division mødte her LUNDS-

veteranen NUSER og på papiret var der ingen klar favorit. CULOPIP er imidlertid en tipper, 
der næsten hele livet har været omgivet af tipstegn, så tipserfaringen er i høj grad til stede 
og endvidere er CULOPIP forrygende tippende i denne sæson. CULOPIP tog det rimeligt 
afslappet i den første kamp og fik hevet en smal sejr hjem, mod den svagt tippende NUSER 
og CULOPIP havde dermed direkte adgang til match-bolden og det udnyttede CULOPIP 
til fulde og uden at anstrenge sig hentede CULOPIP endnu en sejr hjem i den 2. kamp og 
hermed fik CULOPIP, der i sidste sæson røg ud i 1. runde, for første gang adgang til 

Pokalturneringens 2. runde       NUSER må se i øjnene, at det for 2. sæson i træk, var farvel 

og tak i Pokalturneringen efter 1. runde       

 

 

        

 

 

 

 

           NUSER                                                                                               CULOPIP                                                                    

 



Der var fem opgør mellem tippere fra 2. division og 3. division: 

 

MANUTD (3) – AGGER (2): (6 – 6, 8 – 7, 8 – 6):  

      MANUTD fra Danmarksturneringens 3. division skulle her prøve kræfter med AGGER 

fra den næstbedste række. I henhold til MANUTD fine udlæg på sæson 2022 og AGGER`s 
lidt svage start, var MANUTD svag favorit. MANUTD nåede frem til 3. runde i sidste sæson 
og i opgøret mod AGGER blev der lagt ud med en opvarmningskamp, der sluttede uafgjort, 
men i den 2. kamp fik MANUTD hevet en smal sejr hjem og det var et godt udlæg til        
den 3. kamp, hvor MANUTD hev en stor-sejr hjem og dermed var billetten hjemme til 

Pokalturneringens 2. runde       AGGER måtte for 2. sæson i træk forlade Pokal´en efter     

1. runde       

  

 

 

 

 

          

 

               MANUTD                                                                        AGGER       

 

BAMSE (3) – FLINCA (2): (5 – 6, 8 – 6, 8 – 8, 5 – 6):   

      FLINCA comeback-tipperen, der nu befinder sig i DT`s 2. division, skulle her møde 

BAMSE der er blevet tvangsnedrykket til DT´s 3. division. Så på papiret en ret åben kamp, 
selv om BAMSE faktisk figurerer på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel i form af en   
2. plads i 2010. Men sandelig om ikke FLINCA også figurerer på samme prominente liste i 
form af en 2. plads i 1989. FLINCA lagde ud med en beskeden sejr og BAMSE var under 
pres til returkampen, men BAMSE stødte hårdt igen og fik faktisk hentet en stor-sejr, så 
opgøret var igen helt åbent og begge tippere gav den fuld skrue i den 3. kamp, der sluttede 
uafgjort og så var der en nervepirrende 4. kamp på programmet og her var det FLINCA, 
der tog stikket hjem med en smal sejr og dermed er FLINCA, der røg ud i 1. runde sidste 

år, nu videre til Pokalturneringens 2. runde       BAMSE må for 2. sæson i træk, forlade 

Pokal´en efter 1. runde       

 

 

 

 

 

           

 

             BAMSE                                                                       FLINCA       



HIMBO (3) – PIQUET (2): (6 – 6, 5 – 7, 6 – 8): 

      PIQUET er blevet tvangs-degraderet til Danmarksturneringens 2. division, i henhold til 

de nye regler. PIQUET figurerer på Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel med en           
3. plads i 2018, så ingen tvivl om, at PIQUET var favorit her i opgøret mod debutanten 
HIMBO fra DT´s 3. division. PIQUET nåede faktisk helt frem til ¼-finalen i sidste sæson. I 
den første kamp var det en gang opvarmningstips der blev fremvist, så uafgjort her, men 
så tog PIQUET fat i vanlig stil og stor-sejrede i den 2. kamp, hvorefter HIMBO var kørt i 
sænk og så fortsatte PIQUET med endnu en stor-sejr og billetten til Pokalturneringens 2. 

runde var hjemme       HIMBO den friske nye tipper må se i øjnene, at der skal mere til for 

at komme videre her i Pokalturneringen       

 

 

 

 

 

 

 

      HIMBO                                                                                          PIQUET                                                                   

 

ZICO (2) – STEAM (3): (6 – 7, 8 – 6, 8 – 8, 6 – 6, 6 – 6, 3 – 4): 

      STEAM der i denne sæson er på besøg i Danmarksturneringens 3. division mødte her 

veteranen ZICO, der også er på besøg i en lavere division, nemlig DT´s 2. division. ZICO 
har dog papirer på et Pokal-Mesterskab i 1985, men STEAM er dog også på den 
prestigefulde Pokalturnerings Top 3 – Evighedstabel i form af en 3. plads i 2020. ZICO var 
dog vurderet som favorit i dette opgør, men det var STEAM der kom bedst fra start med 
en smal sejr i den første kamp, men det rystede ikke ZICO, der kom godt igen i returkampen 
og stor-sejrede, så var der igen ligestilling og i de tre næste kampe ville ingen af de to 
duellanter give sig, så tre uafgjorte kampe fulgte, men så i den 6. kamp fik STEAM et 
overraskende stød ind og med en smal margen blev den samlede sejr en realitet og STEAM, 
der nåede frem til 2. runde i sidste sæson, var hermed videre til Pokal´ens 2. runde sæson 

2022       ZICO der nåede frem til Pokal´ens 3. runde i sidste sæson, må se i øjnene, at det 

er forbi her efter 1. runde        

  

 

 

        

 

 

 

 

               ZICO                                                                                  STEAM       



MALTHE (2) – DEGNEN (3): (6 – 6, 8 – 7, 8 – 8, 7 – 5):  

MALTHE der også er blevet degraderet til Danmarksturneringens 2. division i henhold til de 
nye regler. MALTHE har meget fine papirer i kufferten i form af et Pokal-Mesterskab i 2019, 
så ingen tvivl om, at MALTHE var storfavorit her i opgøret mod comeback-tipperen 
DEGNEN, der igen er startet op i DT´s 3. division. I den første kamp blev der trænet lidt 
afslappet og det blev til uafgjort, men i den 2. kamp hentede MALTHE en smal sejr hjem 
og bolden var hermed i MALTHE`s hænder, men i den 3. kamp viste DEGNEN lige tips-
evnerne og fik hentet en flot uafgjort hjem, så man måtte helt frem til 4. kamp, førend der 
blev fundet en afgørelse og her var der ingen tvivl, for MALTHE stor-sejrede i denne kamp 

og dermed er MALTHE videre i Pokalturneringens 2. runde       DEGNEN kæmpede bravt 

og viste også evnerne, men kunne alligevel ikke hamle op mod formandens 2. signatur 

MALTHE og hermed er DEGNEN færdig i Pokal´en 2022       

  

 

             

 

 

 

         MALTHE                                                                                 DEGNEN       

 

 

Der var fem interne opgør mellem tippere fra 3. division: 

 

ANDERUP (3) – CSKA (3): (6 – 5, 5 – 6, 8 – 9): 

      CSKA er debutant i turneringen og ANDERUP kører på 2. sæson, så der var lagt op til 

et spændende opgør mellem to tippere, der begge ligger i midten af Danmarksturneringens 
3. division. CSKA måtte indkassere et smalt nederlag i den første kamp og ANDERUP havde 
chancen for match-bold og dermed var CSKA under et gevaldigt pres, men CSKA holdt 
hovedet koldt og fik hentet en tilsvarende smal sejr i returopgøret, så nu var der igen frit 
spil og i den 3. kamp fremviste CSKA lige en pragt-score og selv om ANDERUP var godt 

med, var det ikke nok. CSKA er hermed klar til Pokalturneringens 2. runde       ANDERUP 

er færdig i Pokal´en 2022 efter 1. runde         

 

 

 

 

 

 

           

      ANDERUP                                                                              CSKA         



UHRE (3) – BRULA (3): (5 – 6, 6 – 4, 8 – 9): 

      BRULA der er på besøg i Danmarksturneringens 3. division, mødte i dette opgør UHRE 

der er blevet degraderet til DT`s 3. division i henhold til de nye regler. Begge tippere er 
med helt fremme i DT`s 3. division, så et meget spændende opgør, hvor dagsformen helt 
sikkert ville blive afgørende. BRULA lagde ud med en smal sejr i den første kamp og dermed 
var UHRE under pres i returkampen, men her blev det til en stor-sejr til UHRE, dog mest i 
kraft af, at BRULA havde en rigtig sløj uge. Så en sejr til begge sider og hermed kunne den 
3. kamp blive afgørende og her fyrede BRULA igen tre X´er af i enkel-rækken, hvoraf de 

to holdt og dermed var der en flot sejr hjemme og BRULA er klar til Pokal´ens 2. runde       

UHRE måtte se i øjnene, at Pokal´en 2022 allerede er slut efter 1. runde       

  

 

 

 

 

 

 

        

         UHRE                                                                                brula          

 

BORRIS (3) – LFCSIF (3): (5 – 6, 6 – 5, 7 – 5): 

      BORRIS mødte sin egen nye 2. signatur LFCSIF, så det er ikke fordi I ser dobbelt, men 

tilfældet gjorde at det blev sådan. Så BORRIS og LFCSIF kunne læne sig afslappet tilbage 
i sædet, for uanset udfaldet, vil sejren tilfalde familien. BORRIS og LFCSIF er ikke 
signaturer, der kommer under kategorien ”tipper lige efter bogen”, for det er spændende 
tegn der bliver serveret, krydret med op til flere X´er i enkel-rækken og selv om de er tæt 
forbundne, tipper begge signaturer helt deres egen række. BORRIS måtte i den første 
kamp bøje sig for den debuterende signatur, men BORRIS svarede igen på samme vis i 
returopgøret og så var der lagt op til en spændende 3. kamp og her var det BORRIS´s 
tipsrække der var bedst, med tre X´er, hvoraf de to af dem gik hjem og det ene X endda 

ugarderet, så BORRIS er hermed klar til Pokalturneringens 2. runde       LFCSIF er ude af 

Pokalturneringen for denne gang        

 

 

 

           

       

 

 

 

           BORRIS                                                                                                                   LFCSIF                                                                          



LIONS (3) – LIVPOOL (3): (7 – 6, 8 – 6): 

      LIONS der i henhold til de nye regler er blevet forflyttet fra Danmarksturneringens 1. 

division og ned til 3. division, var helt sikkert storfavorit i dette opgør mod signaturen 
LIVPOOL der debuterer her i Danmarksturneringen. LIONS nåede helt frem til 
Pokalturneringens 3. runde i sidste sæson og den store tipsfamilie besatte såvel 1.- som    
2. pladsen i sidste sæson, så LIVPOOL havde virkelig fået noget at se til. LIONS lagde 
forsigtigt ud med en beskeden sejr i den første kamp, men herefter tog LIONS ingen 
chancer og den 2. kamp endte med en stor-sejr til LIONS, der hermed har indløst billet til 

Pokalturneringens 2. runde       LIVPOOL var oppe mod hårde odds og kunne ikke gøre 

noget, så Pokalturneringen 2022 er forbi for denne gang       

 

 

 

 

 

 

 

        

           LIONS                                                                                                                LIVPOOL           

                                                                

JESPER (3) – HEDE (3): (6 – 8, 7 – 7, 7 – 7, 4 – 5): 

      HEDE skulle her møde JESPER og begge tippere er i gang med deres 2. sæson i 

Danmarksturneringens 3. division. HEDE røg ud i 1. runde i sæson 2021, men her i sæson 
2022 har HEDE vist overraskende gode takter, så der var lagt op til et spændende opgør 
mod JESPER, der nåede helt frem til 3. runde i sidste års Pokalturnering. HEDE uddelte et 
ordentlig HEDE-slag i den første kamp og med denne stor-sejr var der lagt et enormt pres 
på JESPER, der dog holdt stand i både kamp 2 og kamp 3, hvor det blev til uafgjort, men i 
den 4. kamp gik den ikke længere og med en beskeden sejr til HEDE blev det en 

kendsgerning, at det var HEDE der løb af med billetten til Pokalturneringens 2. runde       

JESPER kæmpede det bedste han kunne, men det var desværre ikke nok og JESPER er 

hermed ude af Pokal´en for denne gang       

 

 

 

        

                JESPER                                                                            HEDE         



CORK, NISSE, DERBY og FOREST var alle oversiddere i 1. runde og er hermed videre. 

 

Følgende er i alt videre efter 1. runde: 

 

DT 1. division: 11 sign.:  ARSENAL, CHELSEA, CORK, FAR, FOX, FUTTE, IDSKOV, LUND, 
SPURS, SPVK, VIPTIP. 

DT 2. division: 12 sign.:  AMIGO, BRAY, CULOPIP, DERBY, FLINCA, FOREST, MALTHE, 
MORAN, NISSE, NORWICH, PIQUET, TOFFEE. 

DT 3. division:  9 sign.:  BORRIS, BRULA, CSKA, HEDE, LIONS, MAGPIES, MANUTD, 
SCHØN, STEAM . 

 

 

Pokalturneringens 2. Runde: (STARTER I UGE 15)       

 

CORK (1) – NISSE (2) 

MORAN (2) – CSKA (3) 

MANUTD (3) – FLINCA (2) 

MAGPIES (3) – BRULA (3) 

FAR (1) – NORWICH (2) 

SPVK (1) – BRAY (2) 

LUND (1) – SCHØN (3) 

AMIGO (2) – BORRIS (3) 

CHELSEA (1) – LIONS (3) 

ARSENAL (1) – SPURS (1) 

VIPTIP (1) – TOFFEE (2) 

FUTTE (1) – CULOPIP (2) 

HEDE (3) – PIQUET (2) 

IDSKOV (1) – FOX (1) 

STEAM (3) – MALTHE (2) 

DERBY (2) – FOREST (2) 

 

Rapport fra de spændende kampe i 2. runde følger       

 

   Harry 


