
GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport fra 2020 *efter puljespillet 

 

Der deltager 143 aktive signaturer i årets Grand Prix Turnering, fordelt på 38 signaturer.  

For at få turneringsskemaet til at gå op, var det nødvendigt at indsætte 49 fiktive signaturer. De fiktive 
signaturer er med for retfærdighedens skyld, men bliver ikke tilskrevet point. 

Turneringen er fra starten inddelt i 16 puljer à 12 signaturer, så der spilles 11 indledende kampe og de to 
bedste i hver pulje efter de 11 kampe, kvalificerer sig direkte til videre deltagelse I 2. runde. 

Herefter spilles der mand-til-mand kampe (bedst af 2 eller 3 kampe) blandt nr. 3, 4, 5 og 6 i de indledende 
puljer om videre deltagelse i turneringen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efter indledende puljespil var der 32 signaturer, der fik direkte adgang til videre deltagelse. De var fordelt på 
kun 16 meget skrappe tippere. 

FRYDKÆR 8 signaturer direkte videre. 

IDSKOV 5 signaturer direkte videre.  

HARRY 3 signaturer direkte videre.                          

STEAM, LUND, LPHJ og TYNDE fik alle 2 signaturer direkte videre. 

MARSCHA, PERCY, NIELSEN, FAXE, KAILUA, ZICO, VINDING og SELECT fik alle 1 signatur direkte videre. 

 

Ikke uventet er det G.P.-specialisterne FRYDKÆR og IDSKOV der dominerer i Grand Prix Turneringen.  

                                GRAND PRIX SPECIALISTERNE          

                              FRYDKÆR                                                                                            IDSKOV 

IDSKOV vandt G.P.-Turneringen sidste år og har tre Grand Prix Mesterskaber i bagagen, samt tre 2. pladser 
og to 3. pladser gennem tiden.  

FRYDKÆR har også vundet G.P.-turneringen tre gange og har derudover en 2. plads og en 3. plads i bagagen. 

HARRY har meget overraskende fået tre signaturer direkte videre. HARRY skal helt tilbage til det herrens år 
1988 for at se sin signatur på Grand Prix Turneringens Top 3-Evighedstabel i form af en 3. plads. 

STEAM, LPHJ og TYNDE har endnu ingen top-placeringer i Grand Prix´en, men har alle to signaturer direkte 
videre i denne sæson. 

LUND med to 3. pladser i bagagen i 2017 og 2019 præger også turneringen i denne sæson og har også to 
signaturer direkte videre. 

MARSCHA er også lidt af en G.P.-specialist og blev G.P.-Mester i 2016 og 2017 og endvidere 2. plads i 2015 
og 2016. MARSCHA har en signatur direkte videre. 

ZICO er den eneste af de signaturer, der er direkte videre, der figurerer på Top 3-Evighedstabellen, nemlig 
med en 3. plads i 2001. 



                                                            PULJE 1: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P 

1. LPHJ  11  76 - 67  23 

2. Frydkær  11  77 - 73  18 

3. Lund  11  74 - 72  16 

4. Marscha  11  74 - 73  15 

5. Derby  11  70 - 73  15 

6. Faxe  11  76 - 73  14 

7. Idskov  11  73 - 72  13 

8. Vinding  11  69 - 71  12 

9. Chelsea  11  68 - 74  11 

11. *PETER  0  0 - 0  0       

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

          

                             LPHJ                                                                                                                   FRYDKÆR       

 

LPHJ blev en aldeles suveræn vinder af denne pulje, med en meget fin egenscore og turneringens højeste 
samlede pointscore, men heldet har også været med LPHJ, idet LPHJ også har puljens svageste modscore. 

Men en superpræstation trods alt, det kan man ikke tage fra LPHJ der hermed er kvalificeret til 2. runde       

FRYDKÆR G.P.-specialisten var allerede før sidste runde så godt som sikker på at kvalificere sig, så selv om 
FRYDKÆR tabte sidste runde var billetten hjemme. En egenscore på nøjagtig 7 i gennemsnit i 11 kampe, så 

kan det vist ikke gøres meget bedre. FRYDKÆR hermed kvalificeret til 2. runde       

 

                      

                  LUND                                                      MARSCHA                                           DERBY                        FAXE 

 

Vinder af G.P.´ens 3. præmie i 2019 LUND, var særdeles godt tippende og satte sig på puljens 3. plads og lige 
i hælene en anden af de skrappe signaturer MARSCHA der også på rimelig sikker vis sikrede sig en videre 
deltagelse og en billet til kvalifikationen til 2. runde. DERBY lå under den nedre streg før sidste runde, men 
præsterede her en super egenscore og sejrede, så DERBY rykkede op på puljens 5. plads. Debutanten FAXE 
klarede med uafgjort i den sidste kamp lige nøjagtig at holde sig på den rigtige side af stregen og FAXE er 

hermed videre til kvalifikationen til 2. runde       

 

         

         

         



 

                           

         IDSKOV                                               VINDING                                                          CHELSEA       

 

Meget overraskende klarede signaturen IDSKOV ikke kravene i denne pulje, hvor IDSKOV ellers var over 
stregen før sidste runde, men uafgjort her var ikke nok for IDSKOV der dybt chokket er ude her. VINDING 
vandt ellers en overraskende storsejr i sidste runde, men med den ustabile tipning i de foregående ti kampe, 
var der for langt op og afsked med GP´en var en realitet. CHELSEA havde før sidste runde en teoretisk chance 

for at hoppe over stregen, men uafgjort var desværre ikke nok, - så slut for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 PULJE 2: 
 
 Slutstillingen: 

 
 
 

SK 

 

 
 
 

ES 

 

  
 
 
MS 

 

 
 
 

P  

1. Harry  11  75 -  66  20 

2. Idskov   11   73 -  68   19 

3. Kailua  11  72 -  73  17 

4. Zico  11  75 -  76  15 

5. Marscha  11  74 -  71  13 

6. Forest   11   70 -  71   13 

7. Fyffe  11  68 -  73  11 

8. Kinks  11  67 -  72  10 

9. Far  11  69 -  73  8 

10. *HANS  0  0 -  0  0 

11. *PETER  0  0 -  0  0 

12. *PETRA  0  0 -  0  0 

                     HARRY                                                                                                                               IDSKOV                                                                      

 

 

HARRY på puljens 1. plads, - ja hvem havde troet det var muligt ? Og så havde HARRY allerede sikret sig 1. 
pladsen allerede før sidste runde og det var heldigt for der blev presset godt på i sidste runde og det blev 

foruroligende tæt, men en billet til 2. runde var hjemme        

IDSKOV blev presset lige til det sidste, men heldet var med IDSKOV i sidste runde, hvor det blev til en tynd 
sejr og en forbliven over den øvre streg, men i øvrigt havde det været nok med uafgjort. IDSKOV G.P.-Mester 

2019, hermed kvalificeret til Grand Prix Turneringens 2. runde       

                                

 

 



       

                KAILUA                                         ZICO                                    MARSCHA                               KINKS  

 

KAILUA kæmpede det bedste han kunne og var tæt på, at komme over den øvre streg med en sejr i den sidste 
kamp, men de øvrige resultater faldt ikke ud til fordel for KAILUA. Men trods alt er KAILUA videre til 
kvalifikationen til 2. runde. ZICO var lige over den nedre streg før sidste runde, så intet var sikkert, men ZICO 
viste lige sin mangeårige tipserfaring og præsterede en super egenscore i sidste runde og dermed en sejr og 
nu videre til kvalifikationen. MARSCHA var ikke oppe på det vanlige niveau i denne pulje og kunne før sidste 
runde kun kæmpe for en deltagelse i kvalifikationen til Grand Prix´ens 2. runde, og det lykkedes da også. 
FOREST var bestemt heller ikke oppe i det vanlige gear, men reddede sig dog trods alt en kvalifikationskamp 

til 2. runde. Så pøj-pøj alle sammen           
      

 

     

                     FYFFE                                                        KINKS                                                           FAR 

 

FYFFE var ikke for godt tippende, men fik dog trods alt reddet æren i sidste runde, hvor han sejrede og 
dermed skiftede den nedre placering ud med en hæderlig placering lige under den nedre streg. KINKS havde 
før sidste runde en teoretisk chance for at komme over stregen, men den usædvanlig svage egenscore i den 
sidste kamp, betød afsked med G.P.´en for denne signatur. FAR var absolut heller ikke oppe på de gyldne 
tipsmarker og var uden chance for at komme op over den nedre streg. Så farvel til de tre signaturer for denne 

gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                            PULJE 3: 

 Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær  11  77 - 68  21 

2. Harry   11   75 - 69   20 

3. Vinding  11  69 - 67  17 

4. Nando  11  73 - 72  15 

5. Far  11  69 - 73  15 

6. Percy   11   72 - 72   14 

7. Chelsea  11  68 - 71  13 

8. Nielsen  11  71 - 71  12 

9. Kinks  11  67 - 80  3 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                  FRYDKÆR                                                                                                                                       HARRY                                                                                             

  

FRYDKÆR havde sikret sig en sikker adgangsbillet til 2. runde, allerede inden sidste kamp, så selv om 
FRYDKÆR overraskende tabte sidste kamp mod en af puljens bundtippere og da nærmeste forfølger også 

fejlede, - ja så bevarede FRYDKÆR sin placering på puljens 1. plads og dermed videre til 2. runde       

HARRY fulgte trop og var også sikret billet til 2. runde, inden sidste kamp, så nederlaget i sidste kamp betød 
intet og en sikker 2. plads i puljen var en realitet. Der er uvant at se HARRY så langt fremme i feltet, men 

måske er det nye tider for veteranen, der hermed er kvalificeret til 2. runde           

 

    

                VINDING                                NANDO                                    FAR                                        PERCY 

 

VINDING kæmpede det bedste han havde lært, men der var for langt op til tipperne over stregen, så det blev 
til en meget sikker 3. plads og en ny chance i kvalifikationsrunden. NANDO var lige over den nedre streg før 
sidste runde og var lige på vippen, men en sejr i sidste runde betød en sikker placering i kvalifikationsgruppen. 
Selv om FAR fik en på hatten i sidste kamp, var han allerede inden kampen, sikret videre deltagelse. PERCY 
var i fare for at smutte ned under den nedre streg lige til det sidste og PERCY levede livet farligt og endda 
med nederlag i sidste kamp, men PERCY klarede skærene og er sammen med de tre andre videre til 

kvalifikationsrunden       

 



       

                      CHELSEA                                               NIELSEN                                                   KINKS 

 

CHELSEA kæmpede til det sidste og sluttede af med en imponerende sejr over puljevinderen, men desværre 
var CHELSEA kommet for langt bagud og han sluttede lige under den nedre streg og er hermed færdig i 
turneringen. NIELSEN kæmpede også hårdt og en sejr i sidste kamp havde givet ham billet til 
kvalifikationsrunden, - men desværre for NIELSEN blev det ”kun” til uafgjort og dermed farvel og tak for 
denne gang. Ingen havde troet det var muligt, men KINKS fik kun 3 point i form af 3 uafgjorte kampe i de 11 
kampe. Hvordan kunne det ske ? Det er dybt chokerende og vel nok turneringens største negative 

overraskelse       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                        PULJE 4: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Idskov  11  73 - 70  19 

2. Frydkær   11   77 - 72   17 

3. Select  11  73 - 73  16 

4. Steam  11  71 - 71  16 

5. Forest  11  70 - 72  16 

6. Zico   11   75 - 76   14 

7. brula  11  72 - 70  13 

8. Marscha  11  74 - 77  12 

9. Spurs  11  62 - 69  11 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                   IDSKOV                                                                                                                                FRYDKÆR 

 

IDSKOV G.P.-Mester 2019 var på ingen måde sikret før sidste kamp, men uafgjort her, viste sig at være nok 
til at blive puljevinder. Så IDSKOV´s uhyrlige sikre tipning har igen givet pote og endnu en signatur videre til 

2. runde       

FRYDKÆR huserede i denne pulje lige over den øvre streg, men ingen af de tre nærmeste forfølgere kunne 
præstere noget i den sidste kamp og det kunne FRYDKÆR i øvrigt heller ikke, så en lidt heldig 2. plads i puljen 

til veteranen FRYDKÆR der hermed er videre til 2. runde          

 

   



          

                SELECT                                    STEAM                                    FOREST                                       ZICO 

 

SELECT, STEAM og FOREST havde alle de samme muligheder før sidste kamp, hvor en sejr ville have givet 
direkte adgang til Grand Prix Turneringens 2. runde. Men ingen af de tre ellers skrappe tippere, formåede at 

klare dette krav, - de dumpede alle til ”prøven”       så nu er det med at slå til når der spilles 
kvalifikationskampe. ZICO stod og vippede lige over den nedre streg før sidste kamp, så kravet i sidste kamp 

for at være sikker på videre deltagelse, var en sejr og det levede ZICO op til med en super-egenscore      , så 

veteranen ZICO hermed videre til kvalifikationen       

 

 

                                               

                     BRULA                                                       MARSCHA                                                    SPURS 

 

BRULA storsejrede I den sidste kamp, men det var desværre for sent, løbet var kørt og sejren førte ”kun” til 
en placering lige under den nedre streg. MARSCHA var i en uvant situation inden sidste runde, nemlig under 
den nedre streg. En sejr her kunne teoretisk medføre et hop om på den anden side af stregen, hvis alt gik op 
i en højere enhed, - men det gjorde det ikke, idet det ”kun” blev til uafgjort. Men selv en sejr havde nok heller 

ikke hjulpet. Så tipseksperten MARSCHA færdig og ude i denne pulje       SPURS med turneringens svageste 
egenscore var før sidste runde uden chance for nogen som helst form for mirakelredning og måtte forlade 

turneringen        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



                                                            PULJE 5: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Steam  11  71 - 72  18 

2. Vinding   11   69 - 69   18 

3. Far  11  69 - 69  16 

4. Chelsea  11  68 - 68  16 

5. Marscha  11  74 - 74  15 

6. Select   11   73 - 74   15 

7. Derby  11  70 - 68  14 

8. Nielsen  11  71 - 74  12 

9. Harry  11  75 - 77  9 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                     STEAM                                                                                                                                    VINDING 

 

STEAM lå på en lidt truet 1. plads i puljen før sidste kamp og sandelig om ikke STEAM modtog et kæmpe 
nederlag i sidste kamp, men alligevel holdt STEAM standhaftig fast i placeringen og blev dermed puljevinder 

og fik dermed direkte adgang til Grand Prix´ens 2. runde        

VINDING lå under den øvre streg før sidste kamp, så der skulle både held og dygtighed til at komme om på 
”den anden side”, men begge dele præsterede VINDING med en super-egenscore og vupti, så var VINDING 

over stregen og den direkte billet til 2. runde var en realitet       

 

 

         

                      FAR                                       CHELSEA                             MARSCHA                            SELECT 

 

FAR var over stregen før sidste kamp, men det krævede en sejr i den sidste kamp for at være sikker på at 
blive der og det formåede FAR ikke og en nedtur til den anden side af den øvre streg var en kendsgerning og 
dermed en billet til kvalifikationsrunden. CHELSEA var alvorligt truet før sidste runde, så en sejr i sidste kam 
ville hjælpe gevaldigt på chancerne og dette klarede CHELSEA på fornemste vis og dermed videre til 
kvalifikationen. MARSCHA stod meget usikkert og jonglerede på den nedre streg før sidste runde, men 
MARSCHA klarede det i fin stil med en sejr her og dermed videre til kvalifikationen. SELECT lå lige under den 
øvre streg før sidste kamp og ville med en sejr her, have besat 1. pladsen i puljen, - men sådan skulle det ikke 
gå, så slutresultatet blev en plads lige over den nedre streg, men trods alt en billet til kvalifikations-runden 

       

 

 

 

 



       

                DERBY                                             NIELSEN                                            HARRY 

 

DERBY præsterede ellers en storsejr i den sidste kamp, men det var desværre ikke nok til at komme om på 

den gode side af den nedre streg, så det var lige ved og næsten og en afsked med turneringen      . NIELSEN 
havde også før den sidste kamp, en teoretisk mulighed for at komme over stregen, men det blev til et 

nederlag og en afsked med turneringen      . HARRY tog sig af bundplaceringen, langt fra det øvrige felt. Dog 
skal det bemærkes, at HARRY trods placeringen havde puljens bedste egenscore, - men desværre også 
puljens største modscore, så heldet var bestemt ikke med HARRY i denne pulje, så farvel og tak for denne 

gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                   PULJE 6: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Percy  11  72 - 66  21 

2. Lund   11   74 - 75   18 

3. LPHJ  11  76 - 72  17 

4. Idskov  11  73 - 71  17 

5. Frydkær  11  77 - 72  16 

6. Harry   11   75 - 73   14 

7. Zico  11  75 - 76  14 

8. Tøfting  11  73 - 72  14 

9. Far  11  69 - 75  12 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                  PERCY                                                                                                                                  LUND 

 

PERCY kunne med uafgjort i den sidste kamp sikre sig puljesejren og PERCY så ingen grund til at rulle sig helt 
ud, så PERCY sparede på kræfterne og ”nøjedes” med at spille uafgjort og hermed var puljesejren hjemme 

og en direkte adgang til 2. runde        

LUND stod og vaklede en del på den øvre streg før sidste kamp og var i den grad truet af tre stærke forfølgere. 
LUND var heldig, idet det ikke lykkedes for nogen af forfølgerne at sejre i den sidste kamp, så uafgjort i sidste 

kamp var nok for LUND og den direkte adgang til Grand Prix´ens 2. runde var hjemme       

 



       

                  LPHJ                                       IDSKOV                                FRYDKÆR                               HARRY 

 

LPHJ og IDSKOV mødte hinanden i den sidste kamp og en sejr til en af de to signaturer havde vippet 
signaturen op på den anden side af den øvre streg, men ingen af dem ville give sig, så det blev til uafgjort og 
så var der ingen af dem der kom over stregen. FRYDKÆR med puljens bedste egenscore skulle bruge en sejr 
i den sidste kamp, men det glippede og blev i stedet til et forsmædeligt nederlag mod en af puljens fiktive 
tippere. HARRY stod og vippede rigtig meget oven på den nedre streg før sidste kamp, men trods nederlag i 
den sidste kamp lykkedes det mirakuløst for HARRY at blive oven på stregen, dog måtte der absolut fintælling 

til blandt de tre signaturer med samme pointtal og her var det altså HARRY der var ”den bedste”      , så alle 

fire ovennævnte signaturer videre til kvalifikationsrunden       

 

 

       

                      ZICO                                                     TØFTING                                                      FAR 

 

ZICO lå helt i bund før sidste kamp og der skulle nærmest et mirakel til, for at komme over stregen. ZICO 
gjorde hvad han kunne og storsejrede i den sidste kamp, men alligevel måtte ZICO efter fintælling gå den 

tunge gang og se en afsked med turneringen i øjnene. En mavepuster for ZICO      . TØFTING lå lige under 
stregen før sidste kamp og kunne øjne en mulighed for at komme om på den rigtige side, men det uafgjorte 

resultat i den sidste kamp var ikke nok og TØFTING tabte efter fintælling og måtte forlade turneringen      . 
FAR havde før sidste kamp også en teoretisk mulighed for at komme på den rigtige side af stregen, men det 

kiksede totalt i den sidste kamp og dermed var det afsked med turneringen       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



                                      PULJE 7: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Tynde  11  81 - 70  25 

2. Nielsen   11   71 - 67   16 

3. Toffee  11  69 - 71  15 

4. Select  11  73 - 76  14 

5. Vinding  11  69 - 74  13 

6. Lucky   11   68 - 69   13 

7. Marscha  11  74 - 74  12 

8. Frydkær  11  77 - 78  11 

9. Chelsea  11  68 - 76  8 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

          TYNDE                                                                                                                           NIELSEN 

 

TYNDE er den mest suveræne signatur i den indledende runde. En suveræn egenscore og en suveræn 
pointhøst. Det er helt vildt og det bliver spændende at se om TYNDE kan holde det imponerende niveau. 

Direkte kvalifikation til 2. runde, - absolut ingen tvivl om det       

NIELSEN sluttede på puljens 2. plads, laaaaaaangt efter puljevinderen. NIELSEN var før sidste runde stærkt 
truet lige over stregen og selv om NIELSEN tabte i sidste kamp gjorde forfølgerne det også, så den herlige 2. 

plads blev bevaret og billetten til Grand Prix Turneringens 2. runde var hjemme       

 

 

       

                TOFFEE                                    SELECT                                 VINDING                                  LUCKY 

 

TOFFEE og SELECT havde begge chancen og kunne med en sejr i den sidste kamp, have hoppet op over den 
øvre streg, men begge kiksede i det afgørende øjeblik, så de forblev begge lige under stregen, men har dog 

adgangsbillet til kvalifikationsrunden      . VINDING og LUCKY klarede begge det næsten umulige. Begge 
tippere var under stregen før sidste kamp, men begge havde en super-score i den sidste kamp, som de begge 
vandt og dermed en overraskende optur op over den nedre streg og dermed videre til kvalifikationsrunden 

      

 

 

 



       

                MARSCHA                                            FRYDKÆR                                               CHELSEA 

 

MARSCHA og FRYDKÆR de to velkendte tippere, havde til gengæld nedtur i højeste grad. En placering over 
den nedre streg før sidste kamp, blev skiftet ud med en billet ud af turneringen, efter nederlag til begge 

tippere i den sidste kamp      . CHELSEA fik aldrig rigtig gang i tipningen her i G.P.-Turneringen og var uden 

chance, så også CHELSEA færdig for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                        PULJE 8: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Faxe  11  76 - 68  19 

2. Idskov   11   73 - 69   19 

3. Hårvard  11  74 - 71  18 

4. Marscha  11  74 - 72  17 

5. Lions  11  69 - 72  13 

6. Harry   11   75 - 79   12 

7. Far  11  69 - 74  12 

8. Vinding  11  69 - 75  10 

9. Kinks  11  67 - 71  9 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

              FAXE                                                                                                                          IDSKOV 

 

FAXE den debuterende tipper var allerede før sidste kamp så godt som sikker på at blive puljevinder, så 
nederlaget i sidste kamp betød ikke noget for FAXE. Puljens bedste egenscore har hjulpet god på vej til den 

fine placering og dermed direkte adgang til Grand Prix Turneringens 2. runde       

IDSKOV var lige under den øvre streg før sidste kamp, men det var IDSKOV ikke helt tilfreds med, der skulle 
mere til, så en sejr i sidste kamp ændrede situationen for IDSKOV, der hermed røg op på puljens 2. plads og 
dermed direkte kvalifikation til 2. runde. 

 

 



    

           HÅRVARD                               MARSCHA                                  LIONS                                    HARRY 

 

HÅRVARD spillede sin chance og vandt den sidste kamp, men det var alligevel ikke nok og det blev til en fin  
slutplacering lige under stregen. MARSCHA lå over stregen før den sidste kamp, men for at være helt sikker 
var kravet en sejr i den sidste kamp og det krav kunne MARSCHA desværre ikke opfylde og uafgjort var ikke 
nok, så en ærgerlig smutter for MARSCHA. LIONS og HARRY var begge stærkt truet før sidste kamp, med en 
placering lige over den nedre streg. Begge tippere tabte i den sidste kamp, men heldet var med dem, idet 

forfølgerne også tabte. Så alle fire signaturer er hermed sendt videre til kvalifikationsrunden        

 

 

       

                         FAR                                                    VINDING                                                    KINKS 

 

FAR lå lige under den nedre streg før sidste runde og kunne med uafgjort i den sidste kamp være hoppet over 

stregen, men det lykkedes desværre ikke, så det betød afsked med Grand Prix Turneringen      . VINDING var 
håbløst bagud før sidste runde og var uden chance. VINDING sluttede dog af med maner og en super-score 

og sejr over puljevinderen. Men slut for VINDING for denne gang      . KINKS var kørt af sporet og ikke oppe 
på det vanlige niveau og var uden chancer for noget i denne pulje, så det er slut for KINKS for denne gang 

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                PULJE 9: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Kailua  11  72 - 71  18 

2. Frydkær   11   77 - 74   17 

3. Idskov  11  73 - 72  16 

4. Lund  11  74 - 71  15 

5. Nielsen  11  71 - 74  15 

6. Percy   11   72 - 74   14 

7. Steam  11  71 - 73  14 

8. Marscha  11  74 - 75  13 

9. Select  11  73 - 74  11 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

            KAILUA                                                                                                                                  FRYDKÆR 

 

KAILUA var allerede før sidste kamp sikker på at slutte over den øvre streg. Så selv om KAILUA tabte den 
sidste kamp, holdt KAILUA fast i 1. pladsen og blev hermed overraskende puljevinder i det fine selskab af 

prominente tippere og direkte adgang til Grand Prix Turneringens 2. runde       

FRYDKÆR havde også før sidste kamp, det ene ben i 2. runde og meget skulle gå galt hvis ikke det skulle 
lykkes. FRYDKÆR tog afslappet på det og tabte den sidste kamp, men der var ingen grund til panik, - den 

direkte adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde var hjemme       

 

 

    

            IDSKOV                                   LUND                                      NIELSEN                                   PERCY 

 

IDSKOV lå lige over den nedre streg før den sidste kamp og skulle vinde den sidste kamp, for ikke at være i 
fare for at ryge helt ud,- men det var ingen sag for G.P.-Specialisten IDSKOV, der vandt sikkert og dermed 
sikrede sig en kvalifikationskamp. LUND var næsten afskrevet og lå før sidste kamp og rodede rundt lige 
under den nedre streg, men en sejr i den sidste kamp mod puljevinderen, pyntede gevaldigt på resultatet og 
en optur til puljens 4. plads og en billet til kvalifikationen. NIELSEN var også i fare lige til det sidste, men det 
uafgjorte resultat i den sidste kamp var nok til at sikre videre deltagelse i kvalifikationen. PERCY lå før sidste 
kamp midt i feltet og var i stor fare, hvis der ikke kom en sejr hjem i sidste kamp og det gjorde der ikke, men 
alligevel klarede PERCY lige nøjagtig skærene efter yderste fintælling, så en billet til kvalifikationen var 

hjemme       

 

 

 



           

                      STEAM                                                    MARSCHA                                               SELECT 

 

STEAM trak det korte strå i denne pulje, idet STEAM før sidste kamp var lige under den øvre streg og havde 
en teoretisk chance for at komme over stregen, men sådan skulle det ikke gå. STEAM gik helt ned i den sidste 
kamp og det store nederlag sendte STEAM helt ud af turneringen. Det skæbne var der vidst ingen der havde 

set komme       MARSCHA var ikke oppe i det velkendte høje gear og havde før sidste kamp kun en meget 
teoretisk chance for at komme op over den nedre streg og MARSCHA gjorde hvad han kunne og sejrede i den 

sidste kamp, men det var forgæves, så tak for denne gang       SELECT havde chancen for at komme videre, 
men det krævede en sejr i den sidste kamp, - var dette sket, havde en kvalifikationskamp været hjemme, - 

men det blev til et nederlag så færdig i G.P.`en for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                  PULJE 10: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. LPHJ  11  76 - 74  19 

2. Harry   11   75 - 69   18 

3. Zico  11  75 - 72  17 

4. Marscha  11  74 - 70  17 

5. Tøfting  11  73 - 69  17 

6. Derby   11   70 - 74   14 

7. Vinding  11  69 - 71  12 

8. Far  11  69 - 72  12 

9. Kinks  11  67 - 76  6 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                 LPHJ                                                                                                                                  HARRY 

 

LPHJ lå før sidste runde lige under den øvre streg, så det krævede en sejr i den sidste kamp, for at have 
chancen for en direkte billet til 2. runde og den chance udnyttede LPHJ i højeste grad, idet sejren sendte ham 

helt op i toppen og hermed puljevinder og direkte videre til Grand Prix Turneringens 2. runde       

HARRY var på 1. pladsen før sidste kamp og uafgjort ville være nok for at være helt sikker på at slutte over 
stregen, men det klarede HARRY ikke, men de øvrige resultater var med HARRY, der lige på nippet klarede 

at hive den direkte adgangsbillet til G.P.´ens 2. runde hjem       

 

 



    

                     ZICO                                        MARSCHA                          TØFTING                                   DERBY 

 

ZICO skulle sejre i den sidste kamp, for at være sikker på videre deltagelse og der var endda en teoretisk 
chance for at hoppe over den øvre streg. ZICO gjorde det godt og præsterede en super-egenscore, men det 
var dog ikke nok til at komme over stregen, men en flot placering blev det trods alt til og en ny chance i 
kvalifikationen. MARSCHA var i samme situation og fik også hevet en sejr hjem i den sidste kamp, men det 
var ikke nok til et avancement, så MARSCHA forblev på puljens 4. plads og er videre i kvalifikationen. TØFTING 
var over stregen før den sidste kamp og havde fat i den direkte billet, men nederlaget i den sidste kamp mod 
puljevinderen, var en kold dukkert og pludselig var TØFTING under stregen, men et nyt forsøg i 
kvalifikationen er dog hjemme. DERBY stod og jonglerede på den nedre streg og var meget truet, så der skulle 
noget ekstraordinært til og det var DERBY mand for, idet DERBY præsterede en super-egenscore i den sidste 
kamp, men desværre gjorde hans modstander det samme, men placeringen blev dog bibeholdt og et nyt 

forsøg venter i kvalifikationen       

 

 

           

                    VINDING                                                      FAR                                                         KINKS 

 

VINDING havde før sidste runde en mulighed for at komme over den nedre streg, men det ville kræve en sejr 
og VINDING gjorde hvad han kunne og præsterede en super-egenscore, men desværre for VINDING gjorde 

modstanderen det samme, så VINDING må gå den tunge gang ud af turneringen       FAR skulle også bruge 
en sejr i den sidste kamp, for at have chancen for at gå videre, men det lykkedes desværre ikke og FAR 

forlader hermed også turneringen       KINKS var helt rabundus i denne pulje og milevidt fra det høje 

velkendte niveau vi normalt ser KINKS præstere. Så en overraskende afsked med Grand Prix´en        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                          PULJE 11: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær  11  77 - 70  20 

2. Steam   11   71 - 71   20 

3. Forest  11  70 - 68  20 

4. Miki  11  74 - 70  18 

5. Select  11  73 - 69  17 

6. Far   11   69 - 71   13 

7. Derby  11  70 - 75  10 

8. Vinding  11  69 - 73  9 

9. Chelsea  11  68 - 73  9 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                   FRYDKÆR                                                                                                                                    STEAM  

 

FRYDKÆR var lige over den øvre streg før den sidste kamp og med den fantastiske egenscore, kunne 
FRYDKÆR med uafgjort i den sidste kamp, sikre sig en direkte billet til 2. runde og det var lige netop det 

FRYDKÆR gjorde og med den fine egenscore i det tætte felt, blev FRYDKÆR endda puljevinder       

STEAM førte puljen før den sidste kamp, men var presset meget af forfølgerne, så der skulle mindst et 
uafgjort resultat til, for at STEAM skulle være sikker på en direkte billet til 2. runde. STEAM led dog et stort 

nederlag i den sidste kamp, men heldet var med STEAM i fintællingen og den direkte billet var hjemme                                                                                                                                                                                                                    

 

 

    

                  FOREST                                         MIKI                                    SELECT                                    FAR 

 

FOREST havde før den sidste kamp en rimelig mulighed for at hoppe over den øvre streg, men det ville kræve 
en sejr, hvilket FOREST da også præsterede, - men alligevel blev FOREST ”Sorteper” ved fintællingen. En 
enkelt mere i egenscore i turneringens 11 kampe havde været nok, men det blev ”kun” til et nyt forsøg i 
kvalifikationen. MIKI havde også chancen og med den fine egenscore, ville en sejr i den sidste kamp have 
givet MIKI en direkte billet til 2. runde, men det blev ”kun” til uafgjort idet han trods super-egenscore i den 
sidste kamp, mødte lige nøjagtig en signatur der også havde super-egenscore, men det blev trods alt til et 
nyt forsøg i kvalifikationen. SELECT lå lunt lige under stregen før den sidste kamp og kunne med en sejr her, 
have hevet en direkte-billet til 2. runde hjem, men SELECT kiksede og tabte, så SELECT må prøve igen i 
kvalifikationen. FAR var før sidste runde lige over den nedre streg og der skulle mindst uafgjort til for at blive 

over stregen og dette krav opfyldte FAR til perfektion og en kvalifikations-billet var hjemme       

 

 

 



             

                  DERBY                                                 VINDING                                                   CHELSEA 

 

DERBY indtog sidste pladsen før sidste kamp og det måtte være en fejl mente DERBY, så der kom en super-
egenscore frem i den sidste kamp og dermed et hop op lige under den nedre streg og en trods alt værdig 

afsked med turneringen      . VINDING var også uden chance for noget inden sidste kamp, men også VINDING 
sluttede af med en super-egenscore og æren var dog reddet, men afskeden med Grand Prix´en var en realitet. 
CHELSEA var lige under den nedre streg før den sidste kamp og havde en teoretisk chance for at hoppe over, 

men det glippede og CHELSEA må forlade turneringen       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                          PULJE 12: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær  11  77 - 71  19 

2. Idskov   11   73 - 72   18 

3. Lauge  11  76 - 70  16 

4. Harry  11  75 - 74  15 

5. Marscha  11  74 - 72  14 

6. Percy   11   72 - 75   14 

7. Halvor  11  73 - 73  13 

8. brula  11  72 - 75  12 

9. Far  11  69 - 78  9 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                 FRYDKÆR                                                                                                                                   IDSKOV 

 

FRYDKÆR var før sidste runde, så godt som sikker på at slutte over den øvre streg, men med uafgjort i den 
sidste kamp, ville den med sikkerhed være hjemme, så det var lige nøjagtig det FRYDKÆR præsterede og 

FRYDKÆR beholdt endda puljens 1. plads og er dermed videre til G.P.`ens 2. runde       

IDSKOV var også på puljens 2. plads før den sidste kamp, men kunne teoretisk ryge ned under stregen, så for 
at være helt sikker skulle IDSKOV vinde den sidste kamp, men det blev dog kun til uafgjort, men placeringen 

lige over stregen blev bevaret og billetten til G.P.`ens 2. runde var hjemme alligevel       

 

 



          

              LAUGE                                HARRY                             MARSCHA                              PERCY 

 

LAUGE var ikke helt sikker før sidste kamp, så for en sikkerheds skyld præsteres LAUGE en super-egenscore 
i den sidste kamp og sikrede sig hermed en chance-billet til kvalifikationen. HARRY ville med en sejr i den 
sidste kamp have vippet formanden af pinden på puljens 2. plads, men en forfejlet tipning fra HARRY´s side 
i den sidste kamp, gjorde at det ikke lykkedes, men en trøstpræmie i form af en kvalifikation-billet blev det 
trods alt til. MARSCHA lå under den nedre streg inden den sidste kamp og vidste der skulle en sejr til for at 
komme om ”på den anden side” og dette krav levede MARSCHA op til og dermed videre til kvalifikationen. 
PERCY lå hårdt presset og hvilede på den nedre streg, så PERCY skulle bruge point i den sidste kamp og PERCY 

klarede da også på et hængende hår, at hive uafgjort hjem og dermed en billet til kvalifikationen       

 

 

          

                    HALVOR                                                    BRULA                                                         FAR    

 

HALVOR lå lunt midt i feltet før sidste kamp, men var dog truet så der skulle en sejr til i den sidste kamp for 
at være sikker på at beholde placeringen over den nedre streg. Sidste kamprunde udviklede sig desværre ikke 
i favør til HALVOR, der også tabte og en ærgerlig nedtur til under stregen måtte ses i øjnene og dermed 

færdig i turneringen for denne gang      . BRULA kunne før den sidste kamp, ikke nå op over den nedre streg, 

men sluttede da i det mindste af med maner og en super-egenscore, men færdig for denne gang      . FAR 
var blevet kørt agterud i denne pulje og var uden chancer for at komme videre, så tak til FAR for denne gang 

                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



                                                        PULJE 13: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Idskov  11  73 - 68  20 

2. Lund   11   74 - 71   18 

3. Nielsen  11  71 - 72  16 

4. Vinding  11  69 - 71  15 

5. Harry  11  75 - 71  13 

6. Chelsea   11   68 - 73   13 

7. Aya  11  70 - 75  11 

8. Far  11  69 - 74  11 

9. Kinks  11  67 - 69  11 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                     IDSKOV                                                                                                                                  LUND  

 

IDSKOV havde allerede før sidste kamp sikret sig en direkte billet til 2. runde, men for at der ikke skulle være 
tvivl om hvem der er regerende G.P.- Mester, tog IDSKOV lige en sejr hjem i den sidste kamp også og blev 

dermed suveræn puljevinder. IDSKOV direkte videre til Grand Prix Turneringens 2. runde        

LUND lige i hælene på G.P.-Mesteren lige som i sidste sæson. Kravet til LUND for at være sikker på at holde 
puljens 2. plads, var dog en sejr i den sidse kamp og det levede LUND helt op til og sluttede grundspillet af 

med en storsejr. Så LUND direkte videre til Grand Prix.´ens 2. runde        

 

 

          

              NIELSEN                                 VINDING                                       HARRY                              CHELSEA 

 

NIELSEN var hårdt presset før den sidste kamp og der skulle en sejr til, for at være helt sikker på en 
kvalifikations-billet eller i bedste fald en direkte billet. NIELSEN gjorde hvad han skulle og sejrede i den sidste 
kamp og sluttede lige under den øvre streg, men der var for langt op til ”den anden side”, men en ny chance 
i kvalifikationen vinker forude. VINDING kunne meget teoretisk være hoppet over den øvre streg og VINDING 
forsøgte da også med en sejr og super-egenscore i den sidste kamp, men det var alligevel ikke nok, så det 
blev til en kvalifikations-billet. HARRY lå før sidste kamp lige under den øvre streg og havde en teoretisk 
mulighed for at hoppe over, men HARRY fejlede i det afgørende moment, men fik trods alt en billet til 
kvalifikationen. CHELSEA var før den sidste kamp kørt agterud og indtog puljens sidsteplads, men CHELSEA 
viste lige modstanderne, at han trods alt godt kan når det gælder, så en lidt overraskende kvalifikations-billet 

til CHELSEA       

 

 



           

                        AYA                                                          FAR                                                        KINKS 

 

AYA levede før den sidste kamp, livet farligt lige over den nedre streg og der skulle en sejr til i den sidste 
kamp, for at være sikker på at blive over stregen, men det kunne AYA ikke klare og vupti ned under stregen 

og ud af turneringen      . FAR skulle også bruge en sejr i den sidste kamp for at være reddet, men det lykkedes 

desværre ikke for FAR, der hermed er ude af turneringen      . KINKS havde også chancen for at hoppe over 
stregen lige til det sidste, men der skulle en sejr til i den sidste kamp, men det endte desværre med et kollaps 

for KINKS og hermed afsked med turneringen        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                       PULJE 14:  

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Zico  11  75 - 64  23 

2. Marscha   11   74 - 71   21 

3. Harry  11  75 - 68  19 

4. Idskov  11  73 - 68  19 

5. Percy  11  72 - 69  18 

6. Forest   11   70 - 74   13 

7. Futte  11  69 - 73  11 

8. Lucky  11  68 - 68  11 

9. Vinding  11  69 - 77  8 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

                         ZICO                                                                                                                                MARSCHA 

 

ZICO lå lige over stregen før den sidste kamp, men var hårdt presset, så der skulle en sejr til i den sidste kamp 
mod puljens etter MARSCHA for at være sikker, så ZICO hev lige mange års tipserfaring ud af ærmet og 
præsterede en super-egenscore i den sidste kamp og overtog derefter puljens 1. plads og er hermed direkte 

videre til Grand Prix Turneringens 2. runde       

MARSCHA førte puljen før sidste kamp, men var alligevel ikke helt sikker på at slutte over stregen, så der 
skulle mindst uafgjort til for at være sikker, men i den afgørende top-kamp i puljen glippede det for 
MARSCHA, men heldet var med MARSCHA og han blev over den øvre streg og er dermed direkte videre til 

Grand Prix Turneringens 2. runde       

 

 

 



           

            HARRY                            IDSKOV                              PERCY                                        FOREST 

 

HARRY kunne før den sidste kamp hverken nå det ene eller andet og HARRY betragtede den sidste kamp som 
en slags træningskamp og trods en svag egenscore lykkedes det at vinde, men sejren kunne kun bruges til at 
pynte på placeringen, der endte lige under den øvre streg, men trods alt med en kvalifikationsbillet i hånden. 
IDSKOV havde gode kort på hånden før sidste kamp, hvor IDSKOV lå lige under den øvre streg og en sejr i 
den sidste kamp havde vippet IDSKOV op over stregen, men det blev ”kun” til uafgjort, så slutresultatet blev 
en kvalifikations-billet til IDSKOV. PERCY havde også gode kort på hånden før sidste runde og var en alvorlig 
trussel til de førende, men en dukkert til PERCY i den sidste kamp ødelagde alle chancer for PERCY der 
fortsætter til kvalifikationen. FOREST havde før sidste kamp en usikker placering lige over den nedre streg, 
men FOREST klarede skærene ved hjælp af uafgjort i den sidste kamp og er hermed videre i kvalifikationen 

         

 

 

           

                            FUTTE                                                    LUCKY                                                 VINDING 

 

FUTTE kæmpede en hård kamp lige under den nedre streg og ville med en sejr i den sidste kamp, have hoppet 
”om på den anden side”, men en totalt kikset egenscore i denne afgørende kamp betød desværre et nederlag 

for FUTTE der hermed futtede ud af turneringen      . LUCKY var allerede før sidste kamp uden chance for at 
komme videre i turneringen, men trods alt en afslutning med bravour og en sejr i kraft af en super-egenscore, 

men alligevel ude af turneringen      . VINDING havde før den sidste kamp ikke skrabet ret mange point 
sammen og var slet ikke med, men også VINDING viste alligevel flaget i den sidste kamp og sejrede med 

super-egenscore, men det var for sent, - så slut for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                         PULJE 15: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Select  11  73 - 68  21 

2. Frydkær   11   77 - 69   20 

3. Steam  11  71 - 72  17 

4. Vinding  11  69 - 66  16 

5. Far  11  69 - 68  16 

6. Lund   11   74 - 76   12 

7. Spurs  11  62 - 69  12 

8. Derby  11  70 - 76  8 

9. *HANS  0  0 - 0  0 

10. *PETER  0  0 - 0  0 

11. *PETRA  0  0 - 0  0 

12. *POVL  0  0 - 0  0 

                    SELECT                                                                                                                                    FRYDKÆR 

 

SELECT var allerede før den sidste kamp sikret direkte billet til 2. runde og der var kun æren om 
slutplaceringen i puljen at spille for, men trods et nederlag i den sidste kamp beholdt SELECT placeringen og 

blev hermed puljevinder og er direkte videre til Grand Prix Turneringens 2. runde       

FRYDKÆR var også sikret videre deltagelse inden den sidste kamp og FRYDKÆR var tilsyneladende godt 
tilfreds med slutplaceringen som nr. 2 i puljen, for den afslappede tipning i sidste kamp medførte et nederlag, 

men uden konsekvenser og FRYDKÆR direkte videre til G.P.`ens 2. runde       

                         

 

          

                STEAM                                   VINDING                                       FAR                                      LUND 

 

STEAM var før sidste runde på 3. pladsen, men med stor afstand til tipperne over den øvre streg, så ingen 
chancer for et lille hop om på den anden side af stregen. Måske var det derfor STEAM slappede af med en 
meget svag egenscore i den sidste kamp og et stort nederlag, men billetten til kvalifikationen var hjemme. 
VINDING var før den sidste kamp ikke helt sikker, så han præsenterede for en sikkerheds skyld en super-
egenscore i den sidste kamp og hermed en sikker kvalifikations-billet til VINDING. FAR var før sidste runde 
heller ikke sikker, så FAR præsterede også at sejre i den sidste kamp og kvalifikation-billetten var hjemme. 
LUND lige over den nedre streg, var meget truet lige til det sidste og nederlaget her gjorde ikke situationen 
bedre, men takket være den meget fine egenscore, blev det LUND der efter fintælling røg sikkert videre til 

kvalifikationen       

 

 



                                                                             

              SPURS                                                                        DERBY 

 

SPURS kæmpede hårdt lige under den nedre streg og faktisk ville SPURS være gået videre med blot uafgjort 
i den sidste kamp, men SPURS gik helt ned og præsterede en meget svag egenscore og så var det desværre 

slut for denne gang       

DERBY var helt rabundus i denne pulje og langt efter de øvrige tippere, men DERBY præsterede trods alt en 
værdig afsked med turneringen i form af en afsluttende sejr med en super-egenscore, men fakta blev en 

afsked med turneringen for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                     PULJE 16: 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Tynde  11  81 - 68  24 

2. Frydkær   11   77 - 72   19 

3. Marscha  11  74 - 71  18 

4. Idskov  11  73 - 70  18 

5. Harry  11  75 - 68  17 

6. Kinks   11   67 - 73   11 

7. Devils  11  69 - 74  10 

8. Forest  11  70 - 78  9 

9. SPVK  11  67 - 80  5 

10. *HANS  0  0 - 0  0 

11. *PETER  0  0 - 0  0 

12. *PETRA  0  0 - 0  0 

          

                 TYNDE                                                                                                                             FRYDKÆR 

 

TYNDE var sikret direkte billet for længe siden og spørgsmålet var kun om han skulle besætte puljens 1. plads 
og tilfældigvis mødte han i den sidste kamp, nærmeste medbejler FRYDKÆR i den afgørende puljekamp om 
æren og her blev det til en imponerende sejr over veteranen og G.P.-specialisten og en lige så imponerende 
sikker 1. plads i puljen og egenscoren er fænomenal, så en særdeles velfortjent direkte billet til 2. runde til 

TYNDE       

FRYDKÆR der før sidste runde lå lige over stregen, var stærkt truet af forfølgerne, men selv om FRYDKÆR 
mødte sin overmand og tabte topopgøret i sidste kamp, var heldet med FRYDKÆR, der bevarede placeringen 

over stregen og dermed direkte adgang til Grand Prix Turneringens 2. runde        



                

           MARSCHA                              IDSKOV                                   HARRY                                  KINKS 

 

MARSCHA var før sidste kamp sikker på en kvalifikationskamp, men alligevel sluttede MARSCHA lige af med  
en sejr og avancerede hermed til en slutplacering på 3. pladsen i puljen og en sikker billet til kvalifikationen. 
IDSKOV ville med en sejr i den sidste kamp, være smuttet op over stregen, men med uafgjort glippede det 
for IDSKOV, der herefter må tage til takke med en billet til kvalifikationen. HARRY der var lige under den øvre 
streg før den sidste kamp, led samme skæbne og missede med nederlaget i sidste kamp en direkte billet og 
må ”nøjes” med en kvalifikationsrunde-billet. KINKS der lå og vippede på den nedre streg før den sidste kamp 
skulle vinde i den sidste kamp for at være sikker på videre deltagelse, men det gjorde KINKS ikke, men det 
kom ikke til at betyde noget, da det heller ikke lykkedes for nogen af tipperne under stregen at vinde, så 

kvalifikation-billetten var hjemme        

 

           

                      DEVILS                                                    FOREST                                                 SPVK 

 

DEVILS lå lige under stregen før den sidste kamp og kunne med uafgjort i den sidste kamp, have sikret sig 
videre deltagelse i turneringen, men det glippede totalt for DEVILS der præsterede en meget svag egenscore 
i den vigtige sidste kamp. Så desværre for DEVILS var det en afsked med turneringen. FOREST havde en lille 
chance lige til det sidste, men det uafgjorte resultat her, var ikke nok og hermed var FOREST ude for denne 
gang. SPVK nåede slet ikke at komme i gang i denne pulje og det blev til en katastrofal dårlig pointhøst. Så 

farvel til SPVK for denne gang       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kvalifikation til 2. runde: Her er det mand-til-mand (bedst i 2 eller 3 kampe) mellem de 64 signaturer der 
sluttede på en placering mellem nr. 3 og nr. 6 i gruppespillet. 

Herunder oversigten over de 32 spændende kampe der starter i denne uge (UGE 28): 

 

 

 



1. Lund (1) - Kinks (16) 
 

   

2. Kailua (2) - Lund (15) 
 

   

3. Vinding (3) - Forest (14) 
 

   

4. Select (4) - Chelsea (13) 
 

   

5. Far (5) - Percy (12) 
 

   

6. LPHJ (6) - Far (11) 
 

   

7. Toffee (7) - Derby (10) 
 

   

8. Hårvard (8) - Percy (9) 
 

   

9. Idskov (9) - Harry (8) 
 

   

10
. 

Zico (10) - Lucky (7)    

11
. 

Forest (11) - Harry (6)    

12
. 

Lauge (12) - Select (5)    

13
. 

Nielsen (13) - Zico (4)    

14
. 

Harry (14) - Percy (3)    

15
. 

Steam (15) - Forest (2)    

16
. 

Marscha (16) - Faxe (1)    

17
. 

Marscha (1) - Harry (16)    

18
. 

Zico (2) - Far (15)    

19
. 

Nando (3) - Percy (14)    

20
. 

Steam (4) - Harry (13)    

21
. 

Chelsea (5) - Marscha (12)    

22
. 

Idskov (6) - Select (11)    

23
. 

Select (7) - Tøfting (10)    

24
. 

Marscha (8) - Nielsen (9)    

25
. 

Lund (9) - Lions (8)    

26
. 

Marscha (10) - Vinding (7)    

27
. 

Miki (11) - Frydkær (6)    

28
. 

Harry (12) - Marscha (5)    

29
. 

Vinding (13) - Forest (4)    

30
. 

Idskov (14) - Far (3)    

31
. 

Vinding (15) - Marscha (2)    

32
. 

Idskov (16) - Derby (1)    

 

 



PRÆMIER Grand Prix Turneringen 2020: 

 

Som vedtaget på generalforsamlingen bliver foreningen, af økonomiske grunde, 
nødsaget til at justere præmierne i henhold til antal deltagere og indkommen 
deltagergebyr: 

 

Maximum præmierne er udregnet ud fra 192 deltagere = 7500 kr. i præmiepuljen. 

 

Alt kontingent går til præmier og der er 5800 kr. i puljen i alt i 2020: 

 

Det passer hvis der trækkes 25% af præmierne: 

 

1. pr. 4000 kr. nedsættes til 3.000 kr. 

2. pr. 2000 kr. nedsættes til 1.500 kr. 

3. pr. 1000 kr. nedsættes til    750 kr. 

4. pr.   500 kr. uændret            375 kr. 

 

Det er da stadig fine præmier at gå efter og æren er jo også en slags præmie       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Harry 


