
LIGA POKALEN   

* rapport 2022 efter 1. runde * 

                                                                                                                                   Harry 

I Liga Pokalen deltager samtlige 60 signaturer fra Ligaturneringen.  

Der kæmpes mand-mod-mand, KUN ÉN KAMP og vinderen går videre, så det er i høj grad 
dagsformen der er gældende. Ved uafgjort kæmpes dog videre indtil en vinder er fundet, 
dog højst fire kampe. Er der stadig ikke fundet en afgørelse, må der fintælling til efter 
nedenstående reglerne: 

 

Den af de to modstandere, der har flest rigtige, går videre til næste runde. Ved 
uafgjort spilles omkamp indtil en vinder er fundet. Såfremt dette ikke er sket 
efter 4 uafgjorte omkampe, vinder tipperen med den højeste aktuelle egenscore 
i Ligaturneringen. Er den også ens, vinder "hjemmebanen", dvs. den tipper, der 
står først. 

TURNERINGSPLAN: 

 
1.runde: uge 15     Kvartfinaler (4. runde):  uge 35 
2.runde: uge 20     Semifinaler (5. runde):  uge 40 
3.runde: uge 30     Kampen om 3.pladsen:  uge 45 
                   Finalen:                          uge 45 

 
 

Oversiddere i 1. runde: NORWICH (1), COTTEE (3), LUFCMOT (2), LIONS (1): 

      NORWICH 

er for 2. sæson i 
træk oversidder i 
1. runde. I sidste 
sæson 2021 blev 
NORWICH dog 
slået ud i det 
første opgør i 2. 
runde. NORWICH 

har 2. pladsen i Liga Pokalen 2014 som 

bedste resultat         

      LUFCMOT 

debuterede i 
sidste sæson og 
var imponerende 
godt med i Liga 
Pokalen, hvor 
LUFCMOT nåede 
helt frem til ¼-

Finalen. LUFCMOT imponerer dog ikke i 
Liga´en i denne sæson, men måske 
gemmer LUFCMOT krudtet til Liga Pokalen 

                 COTTEE 

er debutant i Liga´en 
og COTTEE er 
hermed allerede 
nået frem til Liga 
Pokalen´s 2. runde. 
COTTEE er godt med 
fremme i Liga´ens  
3. division, så det 
bliver spændende om COTTEE kan klare 

sig lige så godt her i Liga Pokalen        

      LIONS der 

er top-tipper i 
Liga´ens 
bedste række, 
røg ud i 1. 
runde i 2021 
og det var mod 
makkeren 
DEVILS. I denne sæson er LIONS bedre 
stillet og er allerede nu klar til Liga 

Pokalen´s 2. runde      



FRYDKÆR (1) – FOX (2): (5 – 4) 

      FRYDKÆR og FOX de to LUNDS-veteraner har begge vundet Liga Pokalen to gange i 

årenes løb, så der var forventet en hård kamp om billetten til Liga Pokalens 2. runde. Dog 
er FRYDKÆR med i den bedste Liga-række, hvorimod FOX er på besøg i Liga´ens                
2. division. I sæson 2021 blev FRYDKÆR slået ud i 1. runde, mens FOX nåede helt frem 
til 3. runde. Så her i sæson 2022, det blev dagsformen der gjorde udslaget og her var 

FRYDKÆR den bedste og hermed er FRYDKÆR videre til Liga Pokalens 2. runde       FOX 

måtte se nederlaget i øjnene og FOX er hermed færdig i årets Liga Pokal Turnering       

  

                                                                                                       

             FRYDKÆR                                                                          FOX       

 

 

ARSENAL (1) – AMIGO (3): (5 – 4)  

      ARSENAL var i sidste sæson Mester i såvel Danmarksturneringen som Ligaturneringen, 

men ARSENAL har aldrig vist flaget i Liga Pokalen og røg ud i 1. runde i sidste sæson. 
Modstanderen AMIGO opnåede til gengæld en flot 2. plads i Liga Pokalen 2007, men i 
comeback-sæsonen 2021 røg AMIGO også ud i 1. runde. Men alligevel en kamp mellem to 
af foreningens stærkeste profiler. Ud fra nuværende divisions-status var ARSENAL dog 
favorit og det levede ARSENAL da også helt op til og med en beskeden sejr blev det 

ARSENAL der rendte med billetten til Liga Pokalens 2. runde       AMIGO må konstatere, at 

det heller ikke bliver i denne sæson, at AMIGO igen får succes i Liga Pokalen          

 

 

  

          

 

 

 

 

 

           ARSENAL                                                                        AMIGO       



DEGNEN (3) – AYA (3): (4 – 4, 7 – 9) 

      AYA fra den lidt tunge ende af Liga´ens 3. division mødte her kollegaen DEGNEN fra 

samme række, dog er DEGNEN placeret lidt højere oppe i rækken og var vel nok lidt favorit. 
I den første kamp var duellanterne på samme niveau, men i returkampen gik AYA helt 
amok med fem X´er i rækken, hvoraf de fire gik hjem og dermed var AYA´s succes hjemme. 

Den vellykkede satsning gav AYA en adgangsbillet til Liga Pokalen´s 2. runde       DEGNEN 

hermed færdig i årets Liga Pokal Turnering efter det uheldige møde med foreningens 

storgambler       

 

                                                     

           DEGNEN                                                                            AYA       

 

 

 

 

 

FAR (2) – HALVOR (1): (4 – 5) 

      HALVOR fra den bedste LIGA-række mødte her FAR, der i denne sæson er på besøg i 

Liga´ens 2. division. Begge ligger omkring midten af deres rækker, men FAR har to flotte 
3. pladser i Liga Pokalen i 2016 og 2020 på CV´et, så en meget åben kamp. I sidste sæson 
røg begge tippere ud i 1. runde. Men på kampdagen i denne sæson, var det HALVOR, der 
var bedst kørende og en smal sejr kom i hus og dermed er HALVOR klar til Liga Pokalen´s 

2. runde       FAR mistede hermed chancen for at komme på den prestigefulde Liga Pokal 

Top 3 – Evighedstabel endnu en gang og er ude af Liga Pokalen 2022        

             

                FAR                                                         HALVOR      



LFCSIF (3) – IDSKOV (1): (5 – 5, 6 – 7) 

      IDSKOV foreningens formand og toptipper i Liga´ens bedste række, mødte her 

debutanten LFCSIF fra bundområdet i Liga´ens 3. division og der var ingen tvivl om, at 
IDSKOV var storfavorit. IDSKOV figurer på næsten alle foreningens Top 3 – 
Evighedstabeller, men mangler lige netop at få signaturen IDSKOV på Liga Pokal´ens Top 
3 – Evighedstabel, så det arbejder IDSKOV helt sikkert på. LFCSIF var dog helt oppe på 
formandens niveau i den første kamp og fik gennemtvunget en omkamp, men i omkampen 
slog IDSKOV til og fik hentet en beskeden sejr hjem og dermed billetten til Liga Pokal´ens 

2. runde       LFCSIF klarede sig forbavsende godt her i sin første Liga Pokal Turnering og 

kan trøste sig med, at det trods alt var en Liverpool-fan der slog ham ud       

 

                                                                                                                 

         LFCSIF                                                                             IDSKOV       

 

 

 

 

SELECT (1) – LIVPOOL (3): (5 – 4) 

      SELECT LIGA-turneringsleder og Liga Pokal – Mester 2016, ligger i øjeblikket i den tunge 

ende af Liga´ens bedste række, men var dog alligevel favorit mod LIVPOOL der ligeledes 
ligger i den tunge ende, dog af Liga´ens 3. division. SELECT nåede frem til 3. runde i sidste 
sæson og LIVPOOL nåede frem til 2. runde. SELECT var da også som ventet stærkest på 
dagen og fik hevet en beskeden sejr hjem og SELECT er nu klar til Liga Pokalen´s 2. runde 

      LIVPOOL er hermed færdig i Liga Pokalen 2022       

                                                           

    

 

 

 

 

 

 

            SELECT                                                                        LIVPOOL       



SPVK (2) – SPURS (1): (4 – 5) 

      SPURS fra den bedste Liga-række, var klar favorit i kampen mod SPVK fra Liga´ens    

2. division. SPURS røg ud i 1. runde i sidste sæson og SPVK røg ud i 2. runde og ingen har 
haft topplaceringer her i Liga Pokalen. Det blev da også SPURS der tog stikket hjem og lige 
var et niveau bedre end SPVK. Så SPURS er hermed klar til at tørne ud i Liga Pokal´ens      

2. runde       SPVK må se i øjnene, at Liga Pokalen er forbi for denne omgang         

  

                                                 

      

 

  

 

 

 

          SPVK                                                                                SPURS       

 

 

 

MIKKEL (1) – CANARY (2): (5 – 5, 7 – 6) 

      MIKKEL fra den bedste række, mødte her CANARY, der huserer i Liga´ens 2. division. 

MIKKEL nåede frem til 3. runde i sidste sæson, hvorimod CANARY røg ud i 1. runde. 
CANARY har dog en fornem placering på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel 
i form af en flot 2. plads i 2016. MIKKEL var dog alligevel vurderet som svag favorit, men 
mødte alligevel stor modstand i den 1. kamp, hvor det lykkedes CANARY at hente et uafgjort 
resultat hjem, men i returkampen kom MIKKEL med det afgørende stød og fik hevet sejren 

hjem og dermed er MIKKEL klar til Liga Pokalen´s 2. runde       CANARY må sande, at Liga 

Pokalen 2022 er forbi       

                                   

           

 

 

 

 

            MIKKEL                                                                  CANARY       



BENBO (1) – NIELSEN (1): (5 – 4) 

      BENBO og NIELSEN ligger side om side i den tunge ende af Liga´ens bedste række, 

men NIELSEN er en af de to tippere i foreningen, der figurerer tre gange på den fornemme 
Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel i form af Liga Pokal Mesterskaber i 2015 og 2019 og  
NIELSEN var endvidere i Liga Pokal Finalen i sidste sæson 2021, hvor NIELSEN dog tabte. 
BENBO røg ud i 1. runde i sidste sæson, men i denne sæson var det BENBO, der hev 
stikket hjem med en beskeden sejr i den afgørende uge og dermed er BENBO nu klar til 

Liga Pokal´ens 2. runde       NIELSEN er overraskende ude efter 1. runde her i NIELSEN`s 

favoritdisciplin         

 

 

                                                   

         

 

                BENBO                                                                    NIELSEN       

 

 

 

PERCY (2) – MAGPIES (3): (5 – 3) 

      PERCY der nu er i Liga´ens 2. division skulle her møde MAGPIES fra Liga´ens 3. division. 

Begge tippere røg ud i 2. runde i sidste sæson. PERCY er startet dårligt op efter oprykningen 
og er meget tæt på bunden og MAGPIES ser ud til at være i den bedste form, så en meget 
åben kamp. På kampdagen tog PERCY sig dog gevaldigt sammen og da MAGPIES floppede 
lidt, så endte det med en storsejr til PERCY, der hermed er klar til Liga Pokal´ens 2. runde 

      MAGPIES er hermed ude af årets Liga Pokal Turnering      , med pyt med det, for 

Newcastle reddede livet i Premier League        

 

                                                                                                         

             

 

 

                  PERCY                                                                       MAGPIES       



(2) – HÅRVARD (2): (4 – 5) 

      HÅRVARD der er toptipper i 2. Liga mødte her AGGER fra samme række lidt længere 

nede. I sidste sæson røg HÅRVARD ud i 1. runde og AGGER røg ud i 2. runde. HÅRVARD 
havde helt sikkert favoritværdigheden og det kom også til at holde stik, for på kampdagen 
var HÅRVARD lige et lille hak bedre end AGGER og dermed fik HÅRVARD tildelt en billet 

til Liga Pokal´ens 2. runde       AGGER må se i øjnene, at Liga Pokal 2022 er forbi for hans 

vedkommende       

 

                                                      

             AGGER                                                                         HÅRVARD       

 

 

 

SCHØN (2) – VIPTIP (3): (4 – 3) 

      SCHØN har forladt den bedste Liga-række og er nu i 2. Liga og mødte her VIPTIP fra 

den laveste række. SCHØN er dog i den tunge ende af Liga´ens 2. division hvorimod VIPTIP 
er toptipper i Liga´ens 3. division. SCHØN røg ud i 2. runde i sidste sæson og VIPTIP røg 
ud i 1. runde. VIPTIP har dog fænomenalt flotte papirer fra Liga Pokalen, i form at to Liga 
Pokal Mesterskaber 2004 og 2018 og endvidere en 3. plads i 2015. Så et åbent opgør og 
det blev SCHØN, der med en meget beskeden score fik hevet en meget tynd sejr hjem og 

dermed er SCHØN sendt videre til Liga Pokal´ens 2. runde       VIPTIP må se i øjnene, at 

det ikke bliver i denne sæson, at VIPTIP igen kommer på Liga Pokalens Top 3 - 

Evighedstabel       

 

                                                                      

         

 

                SCHØN                                                                        VIPTIP       



LUCKY (2) – BØLLE (3): (4 – 4, 3 – 6) 

      BØLLE der igen er sat ind i Liga´ens 3. division mødte her LUCKY fra 2. Liga og opgøret 

er en tro kopi af 1. kamp i sidste sæson, hvor det var BØLLE der rendte af med sejren, 
men dog blev slået i den efterfølgende kamp i 2. runde. BØLLE er med i topfeltet i Liga´ens 
3. division, hvorimod LUCKY bunder den i 2. Liga. En ret åbent opgør og det var da også 
helt lige i den 1. kamp, men så blev der tippet igennem i returkampen og BØLLE hev en 

komfortabel sejr hjem og er nu klar til Liga Pokalens 2. runde       LUCKY må se i øjnene, at 

det kun blev til denne ene kamp i årets Liga Pokal Turnering        

 

                                      

             

 

              LUCKY                                                                  BØLLE       

 

 

 

 

NUSER (2) – KINKS (2): (4 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 

      NUSER er jo på besøg i Liga´ens 2. division og mødte her KINKS der også huserer her 

i den midterste Liga-række. NUSER har faktisk et Liga Pokal Mesterskab 2006 på CV`et og 
KINKS har en 3. plads i Liga Pokalen 2019 og begge tippere nåede frem til Liga Pokalens 
¼-Finale i sidste sæson, så en meget hård kamp ventede forude. Det blev 1. rundes eneste 
kamp, der måtte ud i tre kampe, før end der var fundet en afgørelse. De to første opgør 
sluttede uafgjort, men i den 3. kamp var det NUSER der trak det længste strå i en 
nervepirrende kamp, hvor KINKS ved halvleg førte med to, men kampen vendte i 2. halvleg. 

NUSER hermed videre til Liga Pokalens 2. runde       KINKS må se i øjnene, at Liga Pokalen 

2022 er forbi        

 

      

                       

 

 

 

 

         NUSER                                                                                              KINKS                                              



ZICO (2) – NANDO (3): (3 – 4) 

      NANDO der nu kommet på besøg i 3. Liga, mødte her Superveteranen ZICO fra den 

mellemste Liga-række. NANDO dominerer Liga´ens 3. division og ZICO er middeltipper i 
Liga´ens 2. division, så på papiret et meget åbent opgør også selv om ZICO faktisk figurerer 
på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel i form af en 2. plads i 1986. På selve 
kampdagen var NANDO ude med en meget beskeden score, men ZICO´s satsninger slog 
fejl og ZICO´s score var endnu mere beskeden, så sejren endte hos NANDO, der hermed 

er klar til Liga Pokalens 2. runde       ZICO må lige som i sidste sæson, se sig ude af Liga 

Pokalen efter 1. runde       

 

                                                       

       

 

 

 

 

               ZICO                                                                          NANDO       

 

 

 

 

 

CSKA (3) – FLINCA (2): (4 – 5) 

      FLINCA fra Liga´ens 2. division mødte her debutanten CSKA, der er startet op i Liga´ens 

3. division og begge er placeret midt i deres respektive række, men FLINCA har dog en 
betydelig bedre egenscore og i kraft af dette var FLINCA favorit i opgøret. FLINCA blev 
slået ud i 1. runde i sidste sæson, men her i sæson 2022 gik det bedre, for på selve 
kampdagen var det FLINCA der var den skrappeste og der blev hevet en beskeden sejr 

hjem og hermed er FLINCA videre til Liga Pokalens 2. runde       CSKA må konstatere, at 

der skal mere til for at få adgangsbillet til Liga Pokalens 2. runde        

 

                   

                    

 

 

 

 

 

                  CSKA                                                                            FLINCA       



STOKE (2) – FOREST (1): (6 – 5) 

      STOKE den fremadstormende tipper ligger i topfeltet i Liga´ens 2. Liga skulle her møde 

FOREST den skrappe 1. Liga-tipper, der ligger placeret i den forreste del af rækken. I sidste 
sæson røg STOKE ud i 1. runde, mens FOREST nåede helt frem til 3. runde, så på papiret 
var FOREST favorit, men STOKE ville det anderledes, for STOKE var en af de to tippere, 
der i kampugen var et niveau over alle andre, så selv om FOREST´s score var fin, var det 

STOKE der rendte med den udsatte billet til Liga Pokal´ens 2. runde       FOREST mødte 

her sin overmand og må se i øjnene, at Liga Pokalen 2022 er forbi        

 

                            

          STOKE                                                                      FOREST       

 

 

 

BRULA (2) – MORAN (1): (4 – 4, 6 – 8) 

      MORAN fra den bedste Liga-række mødte her BRULA fra Liga´ens 2. division. Kampen 

er en gentagelse af den 1. kamp i Liga Pokalen 2021, hvor det var BRULA der rendte af med 
sejren. BRULA røg dog ud i den efterfølgende kamp i 2. runde. Så der var lagt op til en 
revanche for MORAN, men i den 1. kamp var begge på samme niveau og der måtte en 
ekstra kamp til, før der blev truffet en afgørelse og her var der absolut ingen tvivl om sejren, 
da MORAN lige fyrede en topscore af og dermed hev den eftertragtede 2. runde billet hjem 

      BRULA måtte se sig besejret i denne omgang og er hermed færdig i Liga Pokalen       

                                 

    

 

 

 

 

 

 

                BRULA                                                                           MORAN       



CULOPIP (3) – HARRY (2): (5 – 4) 

      CULOPIP comeback-tipperen huserer i Liga´ens 3. division og skulle her møde HARRY 

fra Liga´ens 2. division. Begge tippere røg ud i 1. runde i sidste sæson, så på papiret burde 
HARRY vel være svag favorit. HARRY har opnået en fornem 3. plads i Liga Pokalen 2003, 
så repræsentationen på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel er sikret. Men 
HARRY levede ikke op til forventningerne, for i kampugen var det CULOPIP der trak det 
længste strå og CULOPIP fik hentet en beskeden sejr hjem og er hermed inviteret til Liga 

Pokal´ens 2. runde       HARRY må for 2. sæson i træk gå den tunge vej ud af Liga Pokalen 

efter 1. runde       

 

                                                            

     

 

 

 

 

 

      CULOPIP                                                                                HARRY       

 

 

 

 

 

FUTTE (1) – CHELSEA (2): (4 – 4, 5 – 6) 

      CHELSEA der fører sig frem her i Liga´ens 2. division, var kommet på hård opgave mod 

FUTTE fra den bedste LIGA-række. CHELSEA nåede i sidste sæson helt frem til ¼-Finalen, 
mens FUTTE blev slået ud i 2. runde. Så opgøret synes at være meget åbent og der var da 
også total lighed i den 1. kamp, hvorefter CHELSEA fik hevet en beskeden sejr hjem i 

returkampen og dermed er CHELSEA gået videre til Liga Pokalens 2. runde       FUTTE 

futtede af i Liga Pokalen for denne gang        

                                                                                           

       

 

 

 

 

 

             FUTTE                                                                          CHELSEA       



BAMSE (1) – BORRIS (3): (5 – 4) 

      BAMSE fra Liga´ens bedste række, mødte her BORRIS fra den laveste Liga-række. 

Begge tippere røg ud i 1. runde i sidste sæson, men BAMSE var i dette opgør klar favorit 
og BAMSE har da også to flotte placeringer på Liga Pokalens Top 3 – Evighedstabel i form 
af et Liga Pokal Mesterskab 2007 og en 3. plads i 2004. På kampdagen var det da også 
BAMSE der viste den bedste form, selv om sejren ikke var prangende og der blev tildelt 

BAMSE en billet til Liga Pokalens 2. runde       BORRIS må hermed se sig besejret og er 

færdig i Liga Pokalen 2022       

 

                                                             

  

 

                        BAMSE                                                                       BORRIS       

 

 

 

 

DEVILS (1) – STEAM (3): (4 – 3) 

      DEVILS fra Liga´ens 1. division, mødte her STEAM der nu er på besøg i Liga´ens 3. 

division. DEVILS nåede helt frem til 3. runde i sidste sæson, hvorimod STEAM røg ud i 1. 
runde, så der var ingen tvivl om, at DEVILS var storfavorit. DEVILS var da også bedst på 
kampdagen, men også heldig, for DEVILS score var bestemt ikke imponerende, men 
STEAM´s score var dog endnu ringere, så DEVILS videre til Liga Pokalens 2. runde, på en 

meget smal sejr       STEAM er hermed færdig i Liga Pokalen for denne omgang        

                                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

       DEVILS                                                                                   STEAM       



MANUTD (3) – MARSCHA (1): (3 – 5) 

      MARSCHA den velkendte toptipper i Liga´ens 1. division mødte her MANUTD fra 

midterfeltet i 3. Liga. I sidste sæson nåede MARSCHA frem til 2. runde og MANUTD røg 
ud i 1. runde. Der var ingen tvivl om, at MARSCHA var storfavorit og på selve kampdagen 
var det da også MARSCHA, der hev en sikker sejr hjem og dermed er MARSCHA klar til 

Liga Pokalens 2. runde       MANUTD må se i øjnene, at der skal trænes lidt mere og at Liga 

Pokalen er forbi for denne gang          

 

                                              

      

 

 

               MANUTD                                                               MARSCHA       

 

 

 

 

 

 

KAILUA (3) – TYNDE (2): (3 – 4) 

      TYNDE fra Liga´ens 2. division mødte her KAILUA der nu er på besøg i 3. Liga. TYNDE 

har ingen Top 3 – Placeringer i denne disciplin, men det har KAILUA, idet KAILUA opnåede 
en flot 2. plads i Liga Pokalen 2018. Når man kigger på formkurverne, så var TYNDE dog 
helt klar favorit og det endte da også med, at TYNDE hev en lidt tynd sejr hjem, for scoren 
var bestemt ikke prangende, men STEAM var endnu dårligere kørende på kampdagen, så 
det var TYNDE der kunne triumfere og stikke billetten til Liga Pokalens 2. runde i 
baglommen       KAILUA må se i øjnene, at det ikke bliver i denne sæson, at han igen kommer 

på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 - Evighedstabel       

                                                               

         

 

 

 

 

                   KAILUA                                                          TYNDE       



PIQUET (2) – TOFFEE (1): (4 – 4, 7 – 5) 

      PIQUET fra den øvre del af Liga´ens 2. division mødte her TOFFEE fra bundregionen i 

den bedste række. PIQUET nåede frem til 3. runde i sidste sæson og TOFFEE nåede frem 
til 2. runde og har endvidere en placering på den fornemme Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel 
i form af en 3. plads i 2017. Så på papiret en meget åbenkamp og der var da også ligestilling 
efter den 1. kamp, så der måtte en ekstra kamp til, for at fremskaffe en afgørelse og her 
var der ingen tvivl og PIQUET vandt en sikker samlet sejr og dermed er der udleveret en 

billet til PIQUET til Liga Pokalens 2. runde       TOFFEE må konstatere at Liga Pokalen er slut 

for denne gang         

 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

            PIQUET                                                                           TOFFEE       

 

 

 

TØFTING (1) – ANDERUP (3): (5 – 4) 

      TØFTING fra toppen af den bedste Liga-række, mødte her ANDERUP fra midterfeltet i 

Liga´ens 3. division. TØFTING brillierede i sidste sæson, hvor TØFTING sluttede på en flot 
3. plads og dermed kom på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel. ANDERUP 
røg ud i 1. runde i sidste sæson, så ingen tvivl om, at TØFTING var storfavorit i denne kamp. 
TØFTING levede da også helt op til favoritværdigheden og fik hentet en beskeden sejr hjem 
og dermed er TØFTING klar til at tørne ud i Liga Pokalens 2. runde       ANDERUP må se i 

øjnene, at der skal mere til for at få succes her i turneringen, - det er i hvert fald slut for 

denne gang       

   

                                                                

   

 

 

 

 

                                          TØFTING                                                  ANDERUP       



MURER (3) – VINDING (1): (3 – 4) 

      VINDING fra den bedste Liga-række og forsvarende Liga Pokal Mester 2021, mødte 

her MURER der fører sig frem i Liga´ens 3. division. MURER røg ud i 2. runde i sidste sæson, 
så der var ingen tvivl om, at VINDING havde favoritværdigheden i denne kamp. Det var 
dog ikke nogen imponerende score som VINDING fyrede af, men da MURER var endnu 
dårligere, fik VINDING alligevel hevet sejren hjem og dermed er den forsvarende Liga 

Pokal Mester VINDING videre til 2. runde       MURER må erkende, at det er slut i årets 

Liga Pokal Turnering         

 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 

            MURER                                                                    VINDING       

 

 

 

 

HEDE (3) – HIMBO (3): (5 – 6) 

      HIMBO debutanten fra Liga´ens 3. division, mødte her HEDE der er med fremme i 

topfeltet i Liga´ens 3. division. I sidste sæson røg HEDE ud i 1. runde. HIMBO var i hopla 
på kampdagen og var en af de to tippere, der præsenterede en score på allerhøjeste niveau, 
så selv om HEDE var rimelig godt kørende, så var HIMBO lige en tand bedre og dermed fik 

HIMBO en adgangsbillet til Liga Pokalens 2. runde       HEDE gjorde hvad han kunne, men 

mødte lige sin overmand og Liga Pokalen er hermed forbi for denne gang        

 

                                                                          

         HEDE                                                                         HIMBO       



Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens 2. runde: 

 

LT 1. division: 16 sign.: ARSENAL, BAMSE, BENBO, DEVILS, FRYDKÆR, HALVOR, 
IDSKOV, LIONS, MARSCHA, MIKKEL, MORAN, NORWICH, SELECT, SPURS, TØFTING, 
VINDING. 

LT 2. division: 9 sign.: CHELSEA, FLINCA, HÅRVARD, NUSER, PERCY, PIQUET, SCHØN, 
STOKE, TYNDE. 

LT 3. division: 7 sign.: AYA, BØLLE, COTTEE, CULOPIP, HIMBO, LUFCMOT, NANDO.  

 

Kampene i Liga Pokalens 2. runde: (Starter i uge 20) 

 

NORWICH (1) – COTTEE (3): 

FRYDKÆR (1) – ARSENAL (1): 

AYA (3) – HALVOR (1): 

IDSKOV (1) – SELECT (1): 

SPURS (1) – MIKKEL (1): 

BENBO (1) – PERCY (2): 

HÅRVARD (2) – SCHØN (2): 

BØLLE (3) – NUSER (2): 

NANDO (3) – FLINCA (2): 

STOKE (2) – MORAN (1): 

CULOPIP (3) – CHELSEA (2): 

BAMSE (1) – DEVILS (1): 

MARSCHA (1) – TYNDE (1): 

PIQUET (2) – TØFTING (1): 

VINDING (1) – HIMBO (3): 

LUFCMOT (2) – LIONS (1): 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR 2. RUNDE ER FÆRDIGSPILLET       

 

                                                                                                                                 

                                                                                                               HARRY 


