
POKALTURNERINGEN 2022 

 

 

  

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 2. runde *      

                                                                                                                                   Harry 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

CORK (1) – NISSE (3): (CORK W.O.)                                                                 Harry 

      CORK var oversidder i 1. runde og tilfældigheder gør, at CORK får lov til at gå direkte 

videre uden kamp, da modstanderen NISSE jo har trukket sig fra turneringen. I sidste sæson 
blev CORK slået ud i 2. runde. CORK blev faktisk Pokalmester i 2018 og CORK er kendt 
som en stærk tipper fra Danmarksturneringens bedste række. CORK er hermed klar til 

Pokalturneringens 3. runde       

 

  

          

 

 

 

 

 

 

      CORK       

 

1. Runde:  CORK (1): (OVERSIDDER) 

2. Runde:  CORK (1) – NISSE (3): (CORK W.O.) 

3. Runde:  CORK (1) – MORAN (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NISSE       

 

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

2. Runde:  CORK (1) – NISSE (3): (CORK W.O.) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

MORAN (2) – CSKA (3): (4 – 4, 8 – 5, 8 – 6)                                                           Harry 

      MORAN fra Danmarksturneringens 2. division mødte i dette opgør debutanten CSKA og 

MORAN var naturligvis favorit i opgøret. MORAN røg i sidste sæson ud i 2. runde og 
MORAN har ingen topplaceringer i Pokalturneringen. Den 1. kamp endte dog uafgjort, så 
MORAN måtte justere lidt på taktikken og så kørte det ellers bare deruda´. MORAN 
brillierede lige med to storsejre på stribe og CSKA fik ikke et ben til jorden. MORAN er 

hermed klar til Pokalturneringens 3. runde       CSKA nåede her i debutsæsonen frem til 

Pokalturneringens 2. runde og det flot klaret, men det slutter her for denne gang         

 

  

    

 

 

 

 

 

 

      MORAN       

 

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

2. Runde:  MORAN (2) – CSKA (3): (4 – 4, 8 – 5, 8 – 6) 

3. Runde:  CORK (1) – MORAN (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CSKA       

 

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

2. Runde:  MORAN (2) – CSKA (3): (4 – 4, 8 – 5, 8 – 6) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

MANUTD (3) – FLINCA (2): (3 – 5, 4 – 6)                                                                Harry 

      FLINCA comeback-tipperen, der startede op igen i sidste sæson, blev slået ud i 1. runde 

i sidste sæson og er nu rykket op i Danmarksturneringens 2. division og er godt med fremme 
i rækken. Vi må lige huske at berette om FLINCA`s triumf i 1989, hvor FLINCA var i 
Pokalfinalen, men dog måtte nøjes med en flot 2. plads. Modstanderen i denne runde var 
MANUTD fra den laveste række og FLINCA var på papiret favorit og det levede FLINCA 
helt op til, for med to storsejre på stribe afgjorde FLINCA opgøret uden de store dikkedarer. 

FLINCA er hermed klar til Pokalturneringens 3. runde       MANUTD nåede ellers frem til 3. 

runde i sidste sæson, men i denne sæson var det forbi her efter 2. runde       

  

  

       

 

 

 

 

 

      FLINCA       

 

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

2. Runde:  MANUTD (3) – FLINCA (2): (3 – 5, 4 – 6) 

3. Runde:  FLINCA (2) – BRULA (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MANUTD       

 

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

2. Runde:  MANUTD (3) – FLINCA (2): (3 – 5, 4 – 6) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

MAGPIES (3) – BRULA (3): (3 – 4, 5 – 6)                                                                 Harry 

      BRULA fra Danmarksturneringens 3. division, mødte i dette opgør MAGPIES, fra samme 

række, så det var et meget åbent opgør. Ingen af tipperne har tidligere gjort sig bemærket 
i Pokalturneringen og begge tippere røg ud i 2. runde i sidste sæson. Så dagformen ville 
gøre udslaget og her var der ingen tvivl, for BRULA vandt to sejre på stribe, dog ikke med 
imponerende score, men hvad betyder det når sejren er hjemme og billetten til Pokal-

turneringens 3. runde er hjemme       MAGPIES må se i øjnene, at der skal trænes endnu 

mere, for at gøre sig gældende her i Pokalturneringen og det er slut for denne gang        

   

         

 

 

 

 

 

 

      BRULA       

 

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

2. Runde:  MAGPIES (3) – BRULA (3): (3 – 4, 5 – 6) 

3. Runde:  FLINCA (2) – BRULA (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MAGPIES       

 

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

2. Runde:  MAGPIES (3) – BRULA (3): (3 – 4, 5 – 6) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

FAR (1) – NORWICH (2): (4 – 4, 7 – 7, 7 – 7, 6 – 6, 5 – 6, 4 – 4, 5 – 6)              Harry 

      NORWICH der nu er på besøg i Danmarksturneringens 2. division skulle her møde den 

førende tipper i den bedste række FAR. NORWICH røg ud i 1. runde i sidste sæson, mens 
FAR røg ud i 2. runde. På Pokalturneringens Top 3 – Evighedstabel er det NORWICH der 
er klart førende, men 3. pladser i 1993 og 2013, samt en 2. plads i 2014. FAR har ingen 
placeringer her. Så opgøret synes meget åbent, måske med et lille plus til FAR, der i denne 
sæson huserer helt i toppen af den bedste række. Det blev da også et maratonopgør, hvor 
fem kampe sluttede uafgjort, men NORWICH fik alligevel hentet to smalle sejre hjem og 
dermed var den samlede sejr hjemme og NORWICH er klar til Pokalturneringens 3. runde 

      FAR kan gå fra opgøret med oprejst pande, efter en rigtig flot indsats, men er nu færdig 

i årets Pokalturnering       

 

  

                                                    

        

    

 

 

 

      NORWICH       

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

2. Runde:  FAR (1) – NORWICH (2): (4 – 4, 7 – 7, 7 – 7, 6 – 6, 5 – 6, 4 – 4, 5 – 6) 

3. Runde:  NORWICH (2) – BRAY (2):  

 

 

 

 

 

 

 

      FAR       

 

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

2. Runde:  FAR (1) – NORWICH (2): (4 – 4, 7 – 7, 7 – 7, 6 – 6, 5 – 6, 4 – 4, 5 – 6) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

SPVK (1) – BRAY (2): (4 – 4, 5 – 7, 6 – 7)                                                               Harry 

      BRAY fra topfeltet i Danmarksturneringens 2. division mødte her SPVK fra det nedre 

felt i den bedste række, så der var ingen decideret favorit. Ingen af de to tippere har top 3 
– placeringer, men begge var godt med i Pokalturneringen i sidste sæson, hvor BRAY nåede 
frem til ¼-Finalen, mens SPVK nåede helt frem til Kampen om 3. Pladsen, som dog blev 
tabt. Den første kamp blev brugt som opvarmningskamp, men i de efterfølgende to kampe 
var det BRAY, der fik hevet to sejre hjem og dermed får BRAY tildelt en billet til 

Pokalturneringens 3. runde       SPVK må se i øjnene, at Pokalturneringen er slut her efter 

2. runde       

  

  

 

 

       

 

           

      

      BRAY       

 

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

2. Runde:  SPVK (1) – BRAY (2): (4 – 4, 5 – 7, 6 – 7) 

3. Runde:  BRAY (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SPVK       

 

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

2. Runde:  SPVK (1) – BRAY (2): (4 – 4, 5 – 7, 6 – 7) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

LUND (1) – SCHØN (3): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7)                                                            Harry 

      LUND fra toppen af Danmarksturneringens bedste række var storfavorit i opgøret mod 

SCHØN, der i denne sæson er på besøg i Danmarksturneringens 3. division. Begge tippere 
røg ud i 1. runde i sidste sæson, men LUND har dog fået sin signatur på den prestigefulde 
Pokalturnerings Top 3 – Evighedstabel i form af en 3. plads tilbage i 1999. LUND lagde ud 
med en forsigtig og smal sejr, hvorefter SCHØN formår at få uafgjort i den efterfølgende 
kamp, men så slog den rutinerede LUND til i den tredje kamp, hvor det igen blev til en 

beskeden sejr, men det var nok til en adgangsbillet til Pokalturneringens 3. runde       SCHØN 

nåede i sæson 2022 frem til Pokal´ens 2. runde, men så gik den ikke længere        

 

  

 

 

 

       

 

      LUND       

 

 

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

2. Runde:  LUND (1) – SCHØN (3): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 

3. Runde:  LUND (1) – BORRIS (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SCHØN       

 

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

2. Runde:  LUND (1) – SCHØN (3): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

AMIGO (2) – BORRIS (3): (4 – 4, 5 – 7, 8 – 5, 6 – 7)                                         Harry 

      BORRIS fra den tynde ende af Danmarksturneringens 3. division var her oppe mod den 

velkendte LUND`s comeback-profil AMIGO og selv om det er mange år siden, - 1986 -, at 
AMIGO blev Pokalmester og nr. 2 i 2015, så var der ingen tvivl om, at AMIGO der nu er 
rykket op i Danmarksturneringens 2. division, var klar favorit i dette opgør. Begge tippere 
røg i øvrigt ud i første runde i sidste sæson. Efter den første opvarmningskamp der sluttede 
uafgjort, var det imidlertid BORRIS, der fik hentet en storsejr i land i den 2. kamp, men 
AMIGO svarede godt igen i den 3. kamp og så var det helt lige igen, men meget 
overraskende var det BORRIS, der i den 4. kamp fik hevet endnu en sejr hjem og dermed 

var det BORRIS der fik billetten til Pokalturneringens 3. runde       AMIGO må se i øjnene, 

at Pokal´en 2022 er forbi for denne gang         

                           

         

 

 

   

 

 

      BORRIS       

 

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

2. Runde:  AMIGO (2) – BORRIS (3): (4 – 4, 5 – 7, 8 – 5, 6 – 7)  

3. Runde:  LUND (1) – BORRIS (3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      AMIGO       

 

1. Runde:  VINDING (2) – AMIGO (2): (5 – 6, 5 – 8) 

2. Runde:  AMIGO (2) – BORRIS (3): (4 – 4, 5 – 7, 8 – 5, 6 – 7)  



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

CHELSEA (1) – LIONS (3): (4 – 4, 6 – 5, 7 – 8, 7 – 5)                                             Harry 

      CHELSEA der nu er i Danmarksturneringens bedste række, mødte her LIONS der i 

henhold til de nye regler nu er rykket fra 1. division og ned til 3. division. Så der var lagt op 
til en meget lige kamp uden en decideret favorit og det kom også til at holde stik, for det 
blev et opgør, der først blev afgjort efter fire kampe. I øvrigt nåede begge tippere frem til 
Pokalturneringens 3. runde i sidste sæson. Men her i sæson 2022 lagde begge tippere blødt 
ud og det blev uafgjort i den 1. kamp, hvorefter CHELSEA hev en sejr hjem i den 2. kamp, 
men LIONS svarede godt igen med en sejr i den 3. kamp og der var lagt op til en hård 4. 
kamp, men her faldt LIONS helt sammen og CHELSEA fik hentet en storsejr hjem og 

dermed var der en adgangsbillet til Pokal´ens 3. runde klar til CHELSEA       LIONS må 

erkende, at det er forbi i Pokal´en for denne gang       

   

  

 

 

       

 

 

 

      CHELSEA       

 

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

2. Runde:  CHELSEA (1) – LIONS (3): (4 – 4, 6 – 5, 7 – 8, 7 – 5) 

3. Runde:  CHELSEA (1) – :  

 

 

 

 

 

 

 

 

      LIONS       

 

1. Runde:  LIONS (3) – LIVPOOL (3): (7 – 6, 8 – 6) 

2. Runde:  CHELSEA (1) – LIONS (3): (4 – 4, 6 – 5, 7 – 8, 7 – 5) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

ARSENAL (1) – SPURS (1): (5 – 5, 7 – 7, 8 – 7, 6 – 7, 6 – 5)                                 Harry 

      ARSENAL Danmarksmesteren 2021 var her ude i et opgør mod SPURS, der nu er tilbage 

i den bedste række og de har her i sæson 2022 stort set samme niveau i deres Enkel-
rækker, så det var svært at udpege en favorit, men i kraft af ARSENAL`s tidligere bedrifter 
her i Pokalturneringen, hvor det blev til en 2. plads i 2020, samt en 3. plads tilbage i 2007, 
pegede pilen nok lidt i ARSENAL´s retning. I sidste sæson røg ARSENAL ud i 2. runde og 
SPURS røg ud i 1. runde. Det blev da også til en maraton-gyser, hvor der var total lighed 
efter de to første kampe, men så viste ARSENAL lige flaget, men det svarede SPURS godt 
igen på i den 4. kamp og så var der igen lighed og begge havde chancen for at hente sejren 
hjem i den 5. kamp og med en beskeden sejr var det ARSENAL, der hev stikket hjem og 

dermed er videre til Pokalturneringens 3. runde       SPURS var tæt på og kæmpede godt, 

men må konstatere, at Pokal´en 2022 er forbi for denne gang       

 

 

 

 

        

 

 

      ARSENAL       

 

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

2. Runde:  ARSENAL (1) – SPURS (1): (5 – 5, 7 – 7, 8 – 7, 6 – 7, 6 – 5) 

3. Runde:  CHELSEA (1) – ARSENAL (1):   

 

 

 

 

 

 

 

 

      SPURS       

 

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

2. Runde:  ARSENAL (1) – SPURS (1): (5 – 5, 7 – 7, 8 – 7, 6 – 7, 6 – 5) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

VIPTIP (1) – TOFFEE (2): (3 – 4, 7 – 5, 9 – 8)                                                        Harry 

      VIPTIP fra den absolutte top i Danmarksturneringens 1. division, mødte her TOFFEE, 

der i henhold til de nye regler er rykket ned i DT´s 2. division. Opgøret er en tro kopi af 1. 
runde i sidste sæson og her var det TOFFEE der rendte med sejren, men på papiret var 
formstærke VIPTIP dog favorit i denne sæson, også selv om TOFFEE var i Pokalfinalen i 
sidste sæson mod ”storebror” FUTTE og havde lige nøjagtig samme score, men det var 
FUTTE der fik tildelt titlen Pokalmester 2021. TOFFEE lagde dog ud med en meget tynd sejr 
i den første kamp, men så viste VIPTIP lige flaget med en storsejr og VIPTIP havde 
dermed bolden og der blev ikke taget nogen chancer i den 3. kamp, hvor VIPTIP fremviste 

en pragtscore og dermed var VIPTIP`s billet til Pokalturneringens 3. runde hjemme       

TOFFEE er hermed færdig i årets Pokalturnering efter 2. runde         

 

 

         

 

 

 

 

      VIPTIP       

 

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

2. Runde:  VIPTIP (1) – TOFFEE (2): (3 – 4, 7 – 5, 9 – 8) 

3. Runde:  VIPTIP (1) -  

 

 

 

 

 

 

 

      TOFFEE       

 

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

2. Runde:  VIPTIP (1) – TOFFEE (2): (3 – 4, 7 – 5, 9 – 8) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

FUTTE (1) – CULOPIP (2): (4 – 4, 5 – 5, 8 – 9, 5 – 5, 7 – 7, 7 – 4, 5 – 8)            Harry 

      CULOPIP oprykker og nu førende tipper i Danmarksturneringens 2. division, mødte her 

FUTTE fra den fine ende af den bedste række. CULOPIP røg ud i 1. runde i sidste sæson, 
hvorimod FUTTE er den forsvarende Pokal-Mester 2021 og FUTTE var svag favorit i dette 
opgør. CULOPIP er dog i fantastisk form i denne sæson, så det blev et fantastisk maraton-
opgør, med først to uafgjorte kampe, hvorefter CULOPIP fik hentet en sejr og hermed 
havde bolden, men herefter fulgte igen to uafgjorte kampe og så var det FUTTE, der satte 
ind med en storsejr og så var der igen helt lige inden den 7. afgørende kamp og her var 
CULOPIP helt oppe og ringe og det blev til en afsluttende kæmpesejr og CULOPIP er 

dermed klar til Pokal´ens 3. runde       FUTTE den forsvarende Pokalmester er hermed ude, 

men først efter en rigtig flot præstation       

  

     

 

 

 

 

 

 

      CULOPIP       

 

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

2. Runde:  FUTTE (1) – CULOPIP (2): (4 – 4, 5 – 5, 8 – 9, 5 – 5, 7 – 7, 7 – 4, 5 – 8) 

3. Runde:  VIPTIP (1) – CULOPIP (2): 

 

 

 

 

 

 

 

      FUTTE       

 

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

2. Runde:  FUTTE (1) – CULOPIP (2): (4 – 4, 5 – 5, 8 – 9, 5 – 5, 7 – 7, 7 – 4, 5 – 8) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

HEDE (3) – PIQUET (2): (5 – 4, 4 – 7, 7 – 7, 6 – 6)                                             Harry 

      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       

  

  

 

 

 

 

 

 

      PIQUET       

 

1. Runde: 

2. Runde: 

3. Runde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HEDE       

 

1. Runde: 

2. Runde: 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

IDSKOV (1) – FOX (1): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7)                                                            Harry 

      IDSKOV fra toppen af den bedste række, var kommet ud i et rigtigt veteranopgør mod 

FOX, der dog pt huserer i den tynde ende af rækken. Begge tippere røg ud i 2. runde i sidste 
sæson. IDSKOV har opnået to 2. pladser og to 3. pladser i Pokalturneringen gennem tiden, 
men mangler dog stadig kronen på værket. FOX har til gengæld opnået kronen på værket 
hele to gange i årene 2016 og 2020, så der var lagt op til et opgør i absolut ypperste klasse. 
IDSKOV er dog utrolig formstærk i denne sæson, så nålen pegede lidt i IDSKOV`s retning. 
IDSKOV lagde blødt ud og hev en beskeden sejr hjem, hvorefter FOX i returopgøret fik 
tilkæmpet sig uafgjort, men i den 3. kamp slog IDSKOV til i sædvanlig stil og fik hevet 

endnu en sejr hjem og hermed var IDSKOV klar til Pokalfinalens 3. runde       FOX er 

hermed ude  efter Pokalturneringens 2. runde her i sæson 2022       

 

 

                 

 

 

       

 

      IDSKOV       

                                                    

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

2. Runde:  IDSKOV (1) – FOX (1): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 

3. Runde:  IDSKOV (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FOX       

 

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

2. Runde:  IDSKOV (1) – FOX (1): (5 – 4, 7 – 7, 8 – 7) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

STEAM (3) – MALTHE (2): (3 – 5, 8 – 7, 7 – 8)                                                       Harry 

      MALTHE er nu i Danmarksturneringens 2. division og MALTHE er med helt fremme i 

rækken og skulle her møde STEAM der i denne sæson er på besøg i DT´s 3. division, hvor 
STEAM er midt i rækken. Begge tippere røg ud i 2. runde i sidste sæson, men begge tippere 
figurer på den fornemme Pokalturnerings Top 3 – Evighedstabel, hvor MALTHE blev 
Pokalmester i 2019 og STEAM opnåede en 3. plads i 2020. Der var dog ingen tvivl om, at 
MALTHE var storfavorit i opgøret og den første kamp gik da også lige efter bogen og 
MALTHE lagde ud med en storsejr, men så kom der en meget overraskende vending i 
opgøret og STEAM fik hevet en meget flot sejr hjem i returopgøret, men i den tredje kamp 
var det MALTHE, der fik listet endnu en sejr hjem og dermed er MALTHE klar til 

Pokalturneringens 3. runde       STEAM kæmpede bravt og var tæt på at overraske, men 

den gik ikke og Pokalturneringen 2022 er forbi       

 

 

 

     

 

 

 

      MALTHE       

 

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

2. Runde:  STEAM (3) – MALTHE (2): (3 – 5, 8 – 7, 7 – 8) 

3. Runde:  MALTHE (2) – FOREST (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      STEAM       

 

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

2. Runde:  STEAM (3) – MALTHE (2): (3 – 5, 8 – 7, 7 – 8) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

DERBY (2) – FOREST (2): (4 – 5, 5 – 5, 6 – 7)                                                        Harry 

      FOREST der nu i henhold til de nye regler er rykket ned i Danmarksturneringens 2. 

division, er med helt fremme i toppen af rækken og skulle her møde DERBY, der er lidt 
længere tilbage i feltet. Begge tippere røg ud i 1. runde i sidste sæson, men FOREST har 
dog opnået en flot 3. plads i Pokalturneringen 2019 og ingen tvivl om, at FOREST var favorit 
i opgøret. FOREST lagde da også ud i vanlig stil og hentede en beskeden sejr hjem i den 
første kamp, men så kom DERBY på banen i. returkampen og fik hentet uafgjort hjem, men 
så blev det heller ikke til mere, for i den tredje kamp var FOREST igen lige en tand bedre 

og dermed var billetten til Pokalturneringens 3. runde hjemme for FOREST       DERBY blev 

ikke fejet ud af banen, men må dog se i øjnene, at Pokal´en er forbi for denne gang        

 

 

 

 

 

 

        

      FOREST       

 

1. Runde:  FOREST (OVERSIDDER) 

2. Runde:  DERBY (2) – FOREST (2): (4 – 5, 5 – 5, 6 – 7) 

3. Runde:  MALTHE (2) – FOREST (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DERBY       

1. Runde:  DERBY (OVERSIDDER) 

2. Runde:  DERBY (2) – FOREST (2): (4 – 5, 5 – 5, 6 – 7) 



POKALTURNERINGEN 2022 – 2. runde 

 

Følgende er i alt videre efter 2. runde:                                                                       Harry 

 

DT 1. division:  6 sign.:  ARSENAL, CHELSEA, CORK, IDSKOV, LUND, VIPTIP. 

DT 2. division:  8 sign.:  BRAY, CULOPIP, FLINCA, FOREST, MALTHE, MORAN, 
NORWICH, PIQUET. 

DT 3. division:  2 sign.:  BORRIS, BRULA. 

 

 

Pokalturneringens 3. Runde: (STARTER I UGE 22)       

 

CORK (1) – MORAN (2) 

FLINCA (2) – BRULA (3) 

NORWICH (2) - BRAY (2)  

LUND (1) – BORRIS (3) 

CHELSEA (1) – ARSENAL (1)  

VIPTIP (1) – CULOPIP (2) 

PIQUET (2) - IDSKOV (1) 

MALTHE (2) – FOREST (2) 

 

 

 

 Rapport fra de spændende kampe i 3. runde følger       

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                        Harry 


