
LIGA POKALEN 2022 

 

 

LIGATURNERINGEN X-Mas 2 x Liga Pokalmester

¤ 8 ¤ Liga Pokal Hønse 2 x Liga Pokalmester

Top 3 - Evighedstabel Scott 2 x Liga Pokalmester

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Frydkær 2 x Liga Pokalmester

1983 Viptip 2 x Liga Pokalmester

1984 Tiptop Kesser Lion Fox 2 x Liga Pokalmester

1985 Rose Bøvs Luna Nielsen 2 x Liga Pokalmester

1986 Schöler Zico Bager

1987 Uno Pirc Jon

1988 AGF Platini Ronnie Kommentarer:

1989 X-Mas Tuborg Masj

1990 Hønse Sofie JV X-Mas, Hønse og Scott der alle er tidligere signaturer

1991 Ronnie Jesper1 Wales har alle vundet Liga Pokal´en 2 gange 😊

1992 Jharon Jeppe MK

1993 Hønse Rose Jesper1 Frydkær, Viptip, Fox og Nielsen er 

1994 Scott 49`ers Stignus nuværende medlemmer der alle har chancen,

1995 Giggs Lion Sab-Cam for at blive Liga Pokalmester for 3. gang 😊

1996 Amazone Hornsyl JV

1997 Scott Strudal Krog

1998 Frydkær Queen Jesper1

1999 Ipswich Strøm N.V.J.

2000 Honey Strøm Tarok

2001 X-Mas Mexico Chris

2002 Muddi N.V.J. Steen

2003 Frydkær United Harry

2004 Viptip N.V.J. Bamse

2005 Fox JFK Senior

2006 Nuser N.V.J. Aab    🙌 Frydkær 🙌              🙌 Viptip 🙌

2007 Bamse Amigo Pirc

2008 Hussein TELEcom Anfield

2009 Strøm Livpool1 AJR

2010 Tømrer X-Mas Mikkel

2011 Premar Marpre Benoni

2012 Anfield Maria Sækki

2013 Fox Diego Vadocz

2014 AGF1984 Norwich Vadocz

2015 Nielsen Reading Viptip

2016 Select Canary Far

2017 Westham Reading Toffee

2018 Viptip Kailua Cork

2019 Nielsen Sofus Kinks        🙌 Fox 🙌             🙌 Nielsen 🙌

2020 Sir S Allan Far

2021 Vinding Nielsen Tøfting

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening



LIGA POKALEN   

* rapport 2022 efter 2. 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      
2.runde:     uge 20      
3.runde:     uge 30      
Semifinaler (5. runde):  uge 40 
Kvartfinaler (4. runde):  uge 35 
Kampen om 3.pladsen:   uge 45 
Finalen:                           uge 45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

NORWICH (1) – COTTEE (3): (4 – 4, 6 – 4)                                                                Harry 

      NORWICH veteran fra den bedste Liga-række mødte her debutanten COTTEE og der 

var ingen tvivl om, at NORWICH med en placering på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 
– Evighedstabel i form af en 2. plads i 2014, var favorit. I sidste sæson røg NORWICH dog 
ud i 2. runde. I dette opgør måtte NORWICH ud i to kampe, da det lykkedes for COTTEE, 
at få uafgjort i den første kamp, men i returopgøret var der ingen tvivl og NORWICH hev 

en storsejr hjem og NORWICH er hermed klar til Liga Pokal´ens 3. runde       COTTEE må 

se i øjnene, at Liga Pokalen 2022 er forbi for denne gang       

  

                                                                                                       

         

 

 

 

 

 

      NORWICH       

 

1. Runde:  NORWCH (1): (OVERSIDDER) 

2. Runde:  NORWICH (1) – COTTEE (3): (4 – 4, 6 – 4) 

3. Runde:  NORWICH (1) – FRYDKÆR (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      COTTEE       

 

1. Runde:  COTTEE (3): (OVERSIDDER) 

2. Runde:  NORWICH (1) – COTTEE (3): (4 – 4, 6 – 4) 

 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

FRYDKÆR (1) – ARSENAL (1): (4 – 4, 5 – 5, 5 – 3)                                                                                              Harry 

      FRYDKÆR har for år tilbage i 1998 og 2003 været Liga Pokal Mester og er på jagt efter 

titlen endnu engang. Modstanderen i dette opgør var dog Danmarks- og Liga Mesteren 2021 
ARSENAL, så en kamp på allerhøjeste niveau mellem to af foreningens største profiler. Det 
var helt umuligt, at udpege en favorit blandt de to markante 1. divisionstippere, der har 
næsten samme score i enkel-rækken.  I sidste sæson røg begge tippere ud i 1. runde. 
Opgøret i denne sæson, var med uafgjort helt lige i de to første kampe og måtte da også 
ud i en 3. kamp før end der blev fundet en vinder og her var det FRYDKÆR, der fik hevet 

en meget sikker sejr hjem og dermed er FRYDKÆR klar til Liga Pokal´ens 3. runde       

ARSENAL må konstatere, at det ikke blev til mere end 2. runde her i Liga Pokalen 2022          

 

 

  

          

 

 

 

 

      FRYDKÆR       

 

1. Runde:  FRYDKÆR (1) – FOX (2): (5 – 4) 

2. Runde:  FRYDKÆR (1) – ARSENAL (1): (4 – 4, 5 – 5, 5 – 3)  

3. Runde:  NORWICH (1) – FRYDKÆR (1): 

 

 

 

 

 

 

 

      ARSENAL       

 

1. Runde:  ARSENAL (1) – AMIGO (3): (5 – 4) 

2. Runde:  FRYDKÆR (1) – ARSENAL (1): (4 – 4, 5 – 5, 5 – 3) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

AYA (3) – HALVOR (1): (3 – 6)                                                                                Harry 

      HALVOR fra topfeltet af den bedste Liga var storfavorit i dette opgør mod AYA, der 

befinder sig helt i bund i Ligaens 3. division. Begge tippere røg ud i 1. runde i sidste sæson 
og ingen af dem har opnået top-3 placeringer her i Liga Pokalen. På selve kampdagen var 
HALVOR oppe i absolut højeste gear og da AYA i samme uge dykkede alvorligt, blev det til 
en ordentlig dukkert for AYA. Hermed en stensikker billet til HALVOR til Liga Pokalens         

3. runde       AYA er hermed færdig i årets Liga Pokal Turnering efter mødet med en af 

Liga´ens top-tippere       

                                                   

           

 

 

      HALVOR       

 

1. Runde:  FAR (2) – HALVOR (1): (4 – 5) 

2. Runde:  AYA (3) – HALVOR (1): (3 – 6) 

3. Runde:  HALVOR (1) – IDSKOV (1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      AYA       

 

1. Runde:  DEGNEN (3) – AYA (3): (4 – 5) 

2. Runde:  AYA (3) – HALVOR (1): (3 – 6) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

IDSKOV (1) - SELECT (1): (5 – 4)                                                                    Harry 

      IDSKOV foreningens formand og suveræn toptipper i Ligaens bedste række, mødte her 

LIGA-Turneringslederen SELECT. Begge er tippende i den bedste LIGA-række, hvor 
IDSKOV er i top og SELECT i bund. I sidste sæson røg IDSKOV ud i 2. runde, mens SELECT 
nåede frem til 3. runde, før det var forbi. IDSKOV har ingen top-3 placeringer i denne 
disciplin, mens SELECT blev Liga Pokal Mester i 2016. Men ud fra sæsonens hidtidige 
resultater, var der dog ingen tvivl om, at formstærke IDSKOV var favorit i dette opgør. Det 
var dog ikke meget der adskilte de to tippere på kampdagen, men IDSKOV har en speciel 
evne til, lige at have en mere end modstanderen og det havde han også her, så IDSKOV 

hev sejren hjem og er nu klar til Liga Pokalens 3. runde       SELECT må se i øjnene, at Liga 

Pokalen 2022 er forbi for hans vedkommende, her efter 2. runde       

 

                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

      IDSKOV       

 

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

2. Runde:  IDSKOV (1) - SELECT (1): (5 – 4) 

3. Runde:  HALVOR (1) – IDSKOV (1):  

 

 

 

 

 

 

 

      SELECT       

 

1. Runde:  SELECT (1) – LIVPOOL (3): (5 – 4) 

2. Runde:  IDSKOV (1) - SELECT (1): (5 – 4) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

SPURS (1) – MIKKEL (1): (5 – 5, 5 – 4)                                                                      Harry 

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

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 Pokalens       

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

 

  

                                                 

      

 

  

                                                                     

 

 

      SPURS       

 

1. Runde:  SPVK (2) – SPURS (1): (4 – 5) 

2. Runde:  SPURS (1) – MIKKEL (1): (5 – 5, 5 – 4) 

3. Runde:  SPURS (1) – PERCY (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MIKKEL       

 

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

2. Runde:  SPURS (1) – MIKKEL (1): (5 – 5, 5 – 4) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

BENBO (1) – PERCY (2): (4 – 6)                                                                       Harry  

      PERCY ligger og roder rundt i bunden af Ligaens 2. division og modstanderen BENBO 

er lige omkring midten af Ligaens bedste række. I sidste sæson røg BENBO ud i 1. runde 
og PERCY røg ud i 2. runde. Ingen af de to tippere figurerer på den prestigefulde Liga Pokal 
Top 3 – Evighedstabel. Ud fra nuværende placeringer, var det BENBO der fik tildelt 
favoritværdigheden, men dette pres kunne BENBO åbenbart ikke klare, for på kampdagen 
var det overraskende PERCY, der brillierede med en fin topscore og det endte med en 
storsejr, for BENBO var på lav-niveau på selve kampdagen. PERCY er dermed klar til        

Liga Pokalens 3. runde       BENBO er overraskende ude efter 2. runde her i Liga Pokalen 

2022         

 

 

                                                   

         

 

          

 

 

 

      PERCY       

 

1. Runde:  PERCY (2) – MAGPIES (3): (5 – 3) 

2. Runde:  BENBO (1) – PERCY (2): (4 – 6) 

3. Runde:  XXX (1) – PERCY (2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      BENBO       

 

1. Runde:  BENBO (1) – NIELSEN (1): (5 – 4) 

2. Runde:  BENBO (1) – PERCY (2): (4 – 6) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

HÅRVARD (2) – SCHØN (2): (6 – 4)                                                                 Harry 

      HÅRVARD der er toptipper i 2. Liga mødte her SCHØN, der huserer et godt stykke nede 

i feltet i samme række. I sidste sæson røg HÅRVARD ud i 1. runde, mens SCHØN forlod 
Liga Pokalen efter 2. runde. Ingen af tipperne har været med fremme i Liga Pokalens         
top-3. HÅRVARD er i denne sæson rigtig godt med og var helt klart favorit i dette opgør 
og det slog da heller ikke fejl, for HÅRVARD var helt på toppen på kampdagen og var flere 
niveauer over SCHØN og dermed fik HÅRVARD udleveret en billet til Liga Pokalens               

3. runde       SCHØN må konstatere, at Liga Pokal 2022 er forbi for hans vedkommende       

 

                                                      

       

 

 

     

 

 

 

      HÅRVARD       

 

1. Runde:  AGGER (2) – HÅRVARD (2): (4 – 5) 

2. Runde:  HÅRVARD (2) – SCHØN (2): (6 – 4)  

3. Runde:  HÅRVARD (2) – BØLLE (3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      SCHØN       

 

1. Runde:  SCHØN (2) – VIPTIP (3): (4 – 3) 

2. Runde:  HÅRVARD (2) – SCHØN (2): (6 – 4)  



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

BØLLE (3) – NUSER (2): (5 – 5, 4 – 4, 5 – 4)                                                                       Harry 

      BØLLE fra 3. Liga, blev jo igen sat på banen direkte fra reservebænken og skulle her 

møde familiens rutinerede NUSER i et ægte lokalopgør. BØLLE har ikke tidligere gjort sig 
bemærket her i Liga Pokalen, men det har NUSER til gengæld, idet NUSER blev Liga Pokal 
Mester i 2006. I sidste sæson røg BØLLE ud i 2. runde, mens NUSER nåede helt frem til 
¼-Finalen. Så på papiret var NUSER naturligvis favorit. Som ventet blev der hård kamp om 
billetten og ingen ville give sig i de to første kampe, der endte uafgjort, men så fik 3. Liga´s 
toptipper BØLLE familiens frække hund, fik lige sat et afgørende bid ind i den 3. kamp og 
dermed var en overraskende billet til Liga Pokal´ens 3. runde hjemme for BØLLE, der nu 

er den eneste tilbageværende 3. Liga Tipper       NUSER må chokeret se i øjnene, at reserven 

BØLLE sendte ham ud af Liga Pokalen 2022        

 

 

                                      

                                  

      BØLLE       

 

1. Runde:  LUCKY (2) – BØLLE (3): (4 – 4, 3 – 6) 

2. Runde:  BØLLE (3) – NUSER (2): (5 – 5, 4 – 4, 5 – 4)  

3. Runde:  HÅRVARD (2) – BØLLE (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NUSER       

 

1. Runde:  NUSER (2) – KINKS (2): (4 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 

2. Runde:  BØLLE (3) – NUSER (2): (5 – 5, 4 – 4, 5 – 4)  



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

NANDO (3) – FLINCA (2): (4 – 4, 4 – 7)                                                                     Harry 

      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       

 

 

                                                       

       

 

 

 

 

      FLINCA       

 

1. Runde:  CSKA (3) – FLINCA (2): (4 – 5) 

2. Runde:  NANDO (3) – FLINCA (2): (4 – 4, 4 – 7) 

3. Runde:  FLINCA (2) – STOKE (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NANDO       

 

1. Runde:  ZICO (1) – NANDO (3): (3 – 4) 

2. Runde:  NANDO (3) – FLINCA (2): (4 – 4, 4 – 7) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

STOKE (2) – MORAN (1): (4 – 4, 6 – 4)                                                                    Harry  

      STOKE den fremadstormende tipper ligger i topfeltet i Ligaens 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       

1. Runde:  STOKE (2) – FOREST (1): (6 – 5) 

2. Runde:  STOKE (2) – MORAN (1): (4 – 4, 6 – 4)  

3. Runde:  FLINCA (2) – STOKE (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MORAN       

 

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

2. Runde:  STOKE (2) – MORAN (1): (4 – 4, 6 – 4)  



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

CULOPIP (3) – CHELSEA (2): (5 – 6)                                                                Harry  

      CHELSEA er nuværende toptipper i Ligaens 2. division og CULOPIP er jo comeback-

tipperen, der huserer i den bedste halvdel af Ligaens 3. division. I sidste sæson nåede 
CHELSEA helt frem til ¼-Finalen, mens CULOPIP røg ud i 1. runde. Ingen af tipperne har 
haft top-placeringer her i Liga Pokalen. CHELSEA der var i super-topform, var naturligvis 
favorit i dette opgør og denne værdighed opfyldte CHELSEA til fulde. CHELSEA var oppe 
på den store klinge og selv om CULOPIP også var godt med, så var CHELSEA lige en tand 

bedre og fik hermed fornøjelsen, at få den udsatte billet til Liga Pokalens 3. runde       

CULOPIP må efter en god indsats alligevel konstatere at Liga Pokalen 2022 er forbi for denne 

gang       

 

                                                            

     

 

 

 

 

 

      CHELSEA       

 

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

2. Runde:  CULOPIP (3) – CHELSEA (2): (5 – 6) 

3. Runde:  CHELSEA (2) – DEVILS (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CULOPIP       

 

1. Runde:  CULOPIP (3) – HARRY (2): (5 – 4) 

2. Runde:  CULOPIP (3) – CHELSEA (2): (5 – 6) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

BAMSE (1) – DEVILS (1): (6 – 7)                                                                     Harry 

      DEVILS og BAMSE er begge tippere fra den bedste halvdel af Ligaens bedste række. I 

sidste sæson nåede DEVILS frem til 3. runde, mens BAMSE røg ud i 1. runde. DEVILS har 
ingen ”fine papirer” i Liga Pokalen, mens BAMSE opnåede en 3. plads i 2004 og sandelig om 
ikke BAMSE blev Liga Pokal Mester i 2007, så papirerne er i orden. Opgøret var derfor meget 
åbent uden en decideret favorit, men på kampdagen var DEVILS lige netop en af de tre 
tippere, der fyrede en pragtscore af, så BAMSE der ellers var fremme med en superscore, 

måtte indkassere et bittert nederlag. DEVILS er dermed klar til Liga Pokalens 3. runde       

BAMSE må hermed se sig besejret og er færdig i Liga Pokalen 2022       

 

                                                             

  

 

                   

                                                                            

 

 

 

      DEVILS       

 

1. Runde:  DEVILS (1) – STEAM (3): (4 – 3) 

2. Runde:  BAMSE (1) – DEVILS (1): (6 – 7) 

3. Runde:  CHELSEA (2) – DEVILS (1): 

 

 

 

 

      BAMSE       

 

1. Runde:  BAMSE (1) – BORRIS (3): (5 – 4) 

2. Runde:  BAMSE (1) – DEVILS (1): (6 – 7) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

MARSCHA (1) – TYNDE (2): (3 – 4)                                                                  Harry 

      TYNDE er nu med i Ligaens 2. division, hvor TYNDE er med lige omkring midterstregen 

og skulle her møde MARSCHA den velkendte profil fra den bedste halvdel af Ligaens bedste 
række. I sidste sæson røg TYNDE ud i 3. runde, mens MARSCHA røg ud i 2. runde. Ingen 
af de to tippere har deres signatur på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel. 
På papiret var MARSCHA svag favorit, men den holdt ikke, for med en meget tynd score, 
lykkedes det TYNDE at hive en lidt overraskende sejr hjem, men mest fordi MARSCHA var 
rigtig sløj lige netop på kampdagen og floppede helt ud. TYNDE lidt heldigt videre, men 

billetten til Liga Pokalens 3. runde er en kendsgerning       MARSCHA må se i øjnene, at Liga 

Pokalen for 2. sæson i træk, er forbi for denne gang          

 

                                              

      

      TYNDE       

 

1. Runde:  KAILUA (3) – TYNDE (2): (3 – 4) 

2. Runde:  MARSCHA (1) – TYNDE (2): (3 – 4)   

3. Runde:  TYNDE (2) – PIQUET (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MARSCHA       

 

1. Runde:  MANUTD (3) – MARSCHA (1): (3 – 5) 

2. Runde:  MARSCHA (1) – TYNDE (2): (3 – 4)   



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

PIQUET (2) – TØFTING (1): (7 – 6)                                                                  Harry 

      PIQUET holder til i øverste halvdel af Ligaens 2. division og skulle her i kamp mod 

oprykkeren TØFTING fra topfeltet i den bedste Liga-række. I sidste sæson nåede PIQUET 
frem til 3. runde, mens TØFTING brillierede med en flot 3. plads og en plads på den evige 
Liga Pokal Top – 3 Evighedstabel. Så TØFTING var absolut favorit i dette opgør, men sådan 
skulle det ikke gå, for på kampdagen var PIQUET helt oppe og ringe og var med i tre-
mands-gruppen, der præsterede ugens pragtscore. Det var alligevel mere end den super-
tippende TØFTING kunne være med til, så det var PIQUET der rendte med den 

eftertragtede billet til Liga Pokalens 3. runde       TØFTING må konstatere at Liga Pokalen 

ikke blev lige så succesfuld her i sæson 2022         

 

 

                                                                         

      

 

 

 

 

      PIQUET       

 

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

2. Runde:  PIQUET (2) – TØFTING (1): (7 – 6)   

3. Runde:  TYNDE (2) – PIQUET (2): 

 

 

 

 

      TØFTING       

 

1. Runde:  TØFTING (1) – ANDERUP (3): (5 – 4) 

2. Runde:  PIQUET (2) – TØFTING (1): (7 – 6)   



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

VINDING (1) – HIMBO (3): (5 – 4)                                                                  Harry 

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

her debutanten HIMBO, der indtil nu kun i få glimt har vist flaget i Ligaens 3. division. Så 
der var ingen tvivl om, at VINDING var storfavorit og denne favoritværdighed indfriede 
VINDING, der dog på ingen måde imponerede med scoren på kampdagen, men trods alt 
var den lige en tand bedre end den score som HIMBO kunne fremvise. Så den forsvarende 
Liga Pokal Mester 2021 VINDING er klar til Liga Pokalens 3. runde og kan måske gentage 

sidste sæsons succes       HIMBO må se i øjnene, at det kræver noget mere træning for at 

være med fremme her i Liga Pokalen, så det er slut for denne sæson         

 

 

                                                            

  

 

 

 

 

      VINDING       

 

1. Runde:  MURER (3) – VINDING (1): (3 – 4) 

2. Runde:  VINDING (1) – HIMBO (3): (5 – 4) 

3. Runde:  VINDING (1) – LIONS (1): 

 

 

 

 

 

 

      HIMBO       

 

1. Runde:  HEDE (3) – HIMBO (3): (5 – 6) 

2. Runde:  VINDING (1) – HIMBO (3): (5 – 4) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

LUFCMOT (2) – LIONS (1): (6 – 7)                                                                   Harry  

      LIONS fra toppen af Ligaens bedste række skulle her møde LUFCMOT, der nu huserer 

i Ligaens 2. division, dog mest i den nedre halvdel. I sidste sæson røg LIONS ud i 1. runde, 
mens LUFCMOT overraskende nåede helt frem til ¼-Finalen i debutsæsonen. Der var ingen 
tvivl om, at formstærke LIONS var klar favorit og det kom da også til at holde stik. LIONS 
kørte da også i det højeste gear på kampdagen og afleverede ugens absolutte pragtscore, 
så selv om LUFCMOT havde forberedt sig godt og fremviste ugens superscore, kunne han 

ikke være med. LIONS rendte afsted med billetten til Liga Pokalens 3. runde       LUFCMOT 

måtte se i øjnene, at han havde mødt sin overmand her og Liga Pokalen 2022 er forbi        

 

                                                                          

  

 

                                                             

 

 

      LIONS       

 

1. Runde:  LIONS (1): (OVERSIDDER) 

2. Runde:  LUFCMOT (3) – LIONS (1): (6 – 7) 

3. Runde:  VINDING (1) – LIONS (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LUFCMOT       

 

1. Runde:  LUFCMOT (2): (OVERSIDDER) 

2. Runde:  LUFCMOT (3) – LIONS (1): (6 – 7) 



LIGA POKALEN 2022 – 2. runde 

 

                                                                                                                                   Harry  

 

 

 

 

 

Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens 3. runde: 

 

LT 1. division: 8 sign.: DEVILS, FRYDKÆR, HALVOR, IDSKOV, LIONS, NORWICH, 
SPURS, VINDING. 

LT 2. division: 7 sign.: CHELSEA, FLINCA, HÅRVARD, PERCY, PIQUET, STOKE, TYNDE. 

LT 3. division: 1 sign.: BØLLE.  

 

 

Kampene i Liga Pokalens 3. runde: (Starter i uge 30) 

 

NORWICH (1) – FRYDKÆR (1): 

HALVOR (1) – IDSKOV (1): 

SPURS (1) – PERCY (2): 

HÅRVARD (2) – BØLLE (3): 

FLINCA (2) – STOKE (2): 

CHELSEA (2) – DEVILS (1): 

TYNDE (1) – PIQUET (2): 

VINDING (1) – LIONS (1): 

 

NY RAPPORT KOMMER NÅR 3. RUNDE ER FÆRDIGSPILLET       

 

                                                                                                                                 

                                                                                                               HARRY 


