
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



LIGAPOKALEN 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

NORWICH (1) – FRYDKÆR (3): (6 – 6, 6 – 5)                                                                 

      NORWICH har 2. pladsen Liga Pokalen 2014 som bedste resultat, men NORWICH er 

pt sat lidt af i bunden af den bedste LIGA-række og modstanderen FRYDKÆR er blevet Liga 
Pokal Mester i årene 1998 og 2003. FRYDKÆR er i denne sæson helt fremme i toppen af 
Liga´en, så en klar favoritværdighed til FRYDKÆR. Imidlertid lykkedes det for NORWICH 
at hive et uafgjort resultat hjem i den 1. kamp, så der måtte endnu en kamp til for af afgøre 
dette opgør og NORWICH fortsatte kursen ufortrødent og da FRYDKÆR for en sjælden 
gangs skyld havde en lille blackout, så var sensationen hjemme og NORWICH hev billetten 

hjem til Liga Pokalens Kvartfinale, så fortsat go´ tipsvind       FRYDKÆR må dybt chokeret 

følge resten af Liga Pokalen fra sidelinjen og se i øjnene, at Liga Pokalen 2022 er forbi for 

denne gang       

                                                                                                       

         

 

 

 

 

      NORWICH       

1. Runde:  NORWICH (1): (OVERSIDDER) 

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

3. Runde:  NORWICH (1) – FRYDKÆR (1): (6 – 6, 6 – 5) 

Kvartfinale:  NORWICH (1) – IDSKOV (1): 

 

 

 

 

 

 

 

      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): (6 – 6, 6 – 5) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

HALVOR (1) - IDSKOV (1): (6 – 7)                                                                     

      IDSKOV foreningens ukuelige formand fører an her i Danmarks bedste LIGA-række, så 

selv om HALVOR også er med helt fremme blandt de bedste, så var det noget af en mundfuld 
for HALVOR her i Liga Pokalen´s 3. runde. Ingen af de to profiler har tidligere opnået at få 
deres signatur på den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel og i sidste sæson røg 
HALVOR ud i 1. runde og IDSKOV røg ud i 2. runde, så denne sæson er en klar forbedring 
fra dem begge. I kampugen var HALVOR ellers godt tippende med en pæn score, men som 
mange gange før, så lykkedes det lige nøjagtig for IDSKOV, at trumfe over denne score 
med en enkelt og som medførte, at IDSKOV stak af med billetten til Liga Pokalen´s 
Kvartfinale og hermed nu er blandt de sidste otte signaturer i Liga Pokalen, - så fortsat go´ 

tipsvind       HALVOR må se i øjnene, at det trods en top-placering i Liga´ens bedste række, 

ikke lykkedes at få standset formanden IDSKOV, så HALVOR er færdig i Liga Pokalen       

 

                                                                                                                 

   

 

 

 

      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): (6 – 7) 

Kvartfinale:  NORWICH (1) – IDSKOV (1):  

 

 

 

      HALVOR       

 

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

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

3. Runde:  HALVOR (1) – IDSKOV (1): (6 – 7)  



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

SPURS (1) – PERCY (2): (6 – 5)                                                                       

      SPURS der huserer i den øvre del af Liga´ens 1. division, var storfavorit i opgøret mod 

PERCY fra den nedre del af Liga´ens 2. division. SPURS udviser også en betydelig højere 
samlet egenscore end PERCY. Ingen af de to signaturer har været i nærheden af den 
prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel før. På kampdagen var SPURS godt 
forberedt og der blev fyret en pæn middelscore af og det var nok til en sejr over PERCY, 
der manglede en enkelt pind for at matche SPURS. Så hermed er SPURS et skridt videre 

og nu klar til Liga Pokalen´s Kvartfinale, - så held og lykke       PERCY kæmpede det bedste 

han kunne, men må se i øjnene, at overmagten var stor, så PERCY er hermed færdig i årets 

Liga Pokal Turnering         

  

                                                 

      

 

  

                                                                     

 

      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): (6 – 5) 

Kvartfinale:  SPURS (1) – HÅRVARD (1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      PERCY       

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

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

3. Runde:  SPURS (1) – PERCY (2): (6 – 5)  



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

HÅRVARD (2) – BØLLE (3): (6 – 5)                                                                  

      HÅRVARD den ustyrlige top-tipper i Liga´ens 2. division var her i Liga Pokal´ens            

3. runde ude i et møde mod BØLLE fra Liga´ens 3. division. Ingen af de to signaturer har 
papirer på topplaceringer her i Liga Pokalen og i sidste sæson blev HÅRVARD slået ud i     
1. runde og BØLLE i 2. runde. HÅRVARD var absolut storfavorit her i opgøret og den flotte 
middelscore som HÅRVARD afleverede, var da også nok til at puffe BØLLE ned fra tinderne 
og dermed var billetten til Liga Pokalen´s Kvartfinale klar til HÅRVARD, - så fortsat go´ 

tipsvind       BØLLE må fortsætte med at træne på livet løs, for det er helt slut nu her i Liga 

Pokalen       

 

                                                      

       

 

 

     

 

 

      HÅRVARD       

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

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

3. Runde:  HÅRVARD (2) – BØLLE (3): (6 – 5) 

Kvartfinale:  SPURS (1) – HÅRVARD (1):  

 

 

 

      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): (6 – 5) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

FLINCA (2) – STOKE (2): (4 – 7)                                                                      

      STOKE fra den absolutte top i Liga´ens 2. division mødte her FLINCA, der også er med 

helt fremme i forreste geled. Begge signaturer har endnu ikke opnået at få signaturen på 
den prestigefulde Liga Pokal Top 3 – Evighedstabel, men begge er på vej med forsøget. 
STOKE er dog tildelt favoritværdigheden, da STOKE pt har turneringens bedste Enkel-
række. Det viste sig da også, at STOKE var helt på toppen på kampdagen og affyrede 
rundens højeste score og da FLINCA til gengæld affyrede rundens svageste score, endte 
det med en kæmpesejr til STOKE og en meget velfortjent billet til Liga Pokal Kvartfinalen, 

tillykke med det       FLINCA blev nærmest fejet ud af årets Liga Pokal Turnering og må se i 

øjnene, at det er forbi for denne gang        

 

                            

    

 

 

 

 

      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): (4 – 7) 

Kvartfinale:  STOKE (2) – DEVILS (1):  

 

 

 

 

 

 

 

      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): (4 – 7) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

CHELSEA (2) – DEVILS (1): (4 – 5)                                                                      

      DEVILS frister en tilværelse lige under midterstregen i den bedste LIGA-række og 

modstanderen CHELSEA holder til i topfeltet af Liga´ens 2. division. I sidste sæson nåede 
CHELSEA helt frem til Kvartfinalen og DEVILS nåede frem til 3. runde. Ingen af de to 
signaturer har opnået top-placeringer hidtil. Opgøret virkede meget åbent, så dagformen 
ville gøre udslaget og her var det DEVILS, der med en meget tynd score, fik hentet en 
heldig sejr hjem, da CHELSEA tog sig en gevaldig dukkert i lige netop en uheldig uge. Så 

DEVILS rendte med billetten til Liga Pokalen´s Kvartfinale, - så fortsat go´ tipsvind       

CHELSEA der ellers er godt kørende i denne sæson, må se i øjnene at Liga Pokalen er forbi 

for denne gang        

 

 

 

                                                             

  

                                                                                          

      DEVILS       

 

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

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

3. Runde:  CHELSEA (2) – DEVILS (1): (4 – 5) 

Kvartfinale: STOKE (2) – DEVILS (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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): (4 – 5) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

TYNDE (2) – PIQUET (2): (6 – 6, 7 – 7, 4 – 3)                                                                   

      TYNDE mødte her divisions-kollegaen PIQUET og begge tippere er placeret i Liga´ens 

bedste halvdel, så et hårdt opgør uden en favorit ventede forude. Helt som ventet kørte 
begge tippere i højeste gear og de to første kampe sluttede begge uafgjort og der måtte en 
3. kamp til, for at få en afgørelse og her i en svær tipsuge, var det TYNDE der hev sejren 
hjem og hermed fik udleveret billetten til Liga Pokalen´s Kvartfinale, så fortsat go´ tipsvind 

i Liga Pokalen       PIQUET blev for 2. sæson i træk slået ud i Liga Pokalen´s 3. runde og 

må se i øjnene, at Liga Pokalen 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): (6 – 6, 7 – 7, 4 – 3) 

Kvartfinale:  TYNDE (2) – LIONS 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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): (6 – 6, 7 – 7, 4 – 3) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

VINDING (1) – LIONS (1): (5 – 5, 7 – 8)                                                                    

      LIONS fra den bedste halvdel af Liga´ens 1. division, mødte her VINDING der huserer 

lidt længere nede i den samme række. VINDING er forsvarende Liga Pokal Mester 2021, så 
et spændende opgør ventede forude. Men med LIONS` betydelig bedre egenscore, pegede 
pilen dog i retning af LIONS. Efter den første kamp var der dog stadig ligestilling, men i 
returkampen fyrede LIONS en superscore af og det var mere end VINDING, trods en fin 
score kunne være med til, så LIONS fik hermed vippet den forsvarende Liga Pokal Mester 
VINDING ud af Liga Pokalen 2022 og er nu klar til Liga Pokalen´s Kvartfinale, så fortsat Held 

og Lykke       VINDING måtte se i øjnene, at han mødte sin overmand her og at 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): (5 – 5, 7 – 8) 

Kvartfinale: TYNDE (2) – PIQUET (2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

      VINDING       

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

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

3. Runde:  VINDING (1) – LIONS (1): (5 – 5, 7 – 8) 



LIGAPOKALEN 2022 

* rapport efter 3. runde * 

                                                                                               Harry     

 

 

Oversigt over tipperne der er klar til Liga Pokalens Kvartfinaler: 

 

LT 1. division: 5 sign.: DEVILS, IDSKOV, LIONS, NORWICH, SPURS. 

LT 2. division: 3 sign.: HÅRVARD, STOKE, TYNDE. 

LT 3. division: 0 sign.:  

 

 

 

Kampene i Liga Pokalens kvartfinaler: (Starter i uge 35) 

 

NORWICH (1) – IDSKOV (1): 

SPURS (1) – HÅRVARD (2): 

STOKE (2) – DEVILS (1): 

TYNDE (1) – LIONS (1): 

 

RAPPORT KOMMER NÅR KVARTFINALERNE ER FÆRDIGSPILLET       

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                               HARRY 


