
GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport fra 2020 * 3. runde 

Rapport fra de 16 spændende Grand Prix kampe i 3. runde: 

 

FRYDKÆR: 8 deltagende signaturer * 5 signaturer videre. 

FRYDKÆR dominerer stadig her i Grand Prix Turneringen og det lykkedes for veteranen FRYDKÆR, at få 5 af 
sine 8 signaturer videre. De to af signaturerne mistede han fordi han i to af opgørene spillede mod sig selv 
og kun i Konge-opgøret mod rivalen IDSKOV måtte FRYDKÆR bøje sig, men der var totalt uafgjort mellem de 
to G.P. – Konger og der måtte fintælling til i form af første rigtige tipstegn og her er det tilfældighedernes spil 
der gør udslaget og her blev FRYDKÆR ”Sorteper” og mistede en af de mange signaturer. Men stadig 5 
signaturer med ud af de resterende 16 signaturer, - det er stadig en fantastisk præstation ud over alle 
grænser. FRYDKÆR G.P.-Mester i årene 1994 – 2000 – 2015 har stadig rigtig gode chancer for at blive den 

første LUNDS – tipper der vinder Grand Prix Turneringen for 4. gang            

 

FRYDKÆR – IDSKOV: (9 – 8, 7 – 8, 8 – 8) 

STEAM – FRYDKÆR: (7 – 9, 6 – 7) 

FRYDKÆR – FRYDKÆR: (9 – 9, 7 – 7) 

HARRY – FRYDKÆR: (9 – 9, 5 – 7) 

FRYDKÆR – TOFFEE: (9 – 7, 7 – 4) 

FRYDKÆR – FRYDKÆR: (9 – 9, 7 – 7) 

                                                                                                                                       FRYDKÆR 

 

IDSKOV: 4 deltagende signaturer * 3 signaturer videre. 

IDSKOV den anden Grand Prix Konge og regerende G.P. – Mester er stadig godt kørende i Grand Prix 
Turneringen og fik 3 signaturer videre i turneringen. Kun i kampen mod MARSCHA G.P. – Mesteren i 2016 og 
2017 måtte IDSKOV bøje sig i den 3. kamp efter to hårde uafgjorte kampe. I Konge – opgøret mod FRYDKÆR 
var IDSKOV dog usædvanlig heldig. Trods total ligestilling efter tre kampe, trak IDSKOV det længste strå i 

fintællingen, der bestod i første rigtige tipstegn      . Så IDSKOV med G.P. - Mesterskab 1990, 1996 og 2019, 
har stadig chancen i lighed med FRYDKÆR, at blive den første LUNDS – tipper, der vinder Grand Prix´en for 4. 

gang. Men der er mange prominente navne der kæmper om G.P. - Titlen       

 

IDSKOV – MARSCHA: (8 – 8, 8 – 8, 8 – 9)  

FRYDKÆR – IDSKOV: (9 – 8, 7 – 8, 8 – 8) 

LUCKY – IDSKOV: (7 – 8, 4 – 8) 

STEAM – IDSKOV: (7 – 8, 6 – 8) 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                           IDSKOV 

 

 

 



STEAM: 4 deltagende signaturer * 0 signaturer videre. 

STEAM havde ellers imponeret indtil nu, men så gik den ikke længere. En total nedtur for STEAM her i Grand 
Prix`ens 3. runde. To klare nederlag mod Grand Prix – Kongerne FRYDKÆR og IDSKOV og et endnu større 
nederlag mod debutanten FAXE. Kun i opgøret mod veteranen ZICO lykkedes det, at frembringe en sejr i en 
kamp, men desværre var egenscoren sammenlagt ikke god nok til en sammenlagt sejr. Så STEAM må se i 

øjnene, at 3. runde blev endestationen i dette års Grand Prix        

 

STEAM – FRYDKÆR: (7 – 9, 6 – 7)  

STEAM – ZICO: (7 – 9, 6 – 5) 

FAXE – STEAM: (10 – 7, 8 – 6) 

STEAM – IDSKOV: (7 – 8, 6 – 8) 

 

                                                                                                                                              STEAM 

 

 

HARRY: 2 deltagende signaturer * 0 signaturer videre. 

HARRY fortsatte i den negative retning og måtte også dybt skuffet konstatere, at det er slut i Grand Prix 
Turneringen for denne gang. HARRY kæmpede dog alt hvad han kunne, men G.P. – Kongen FRYDKÆR var for 
stor en mundfuld og efter en hård uafgjort kamp, måtte HARRY se et stort nederlag i øjnene. Mod LAUGE 
troede HARRY den var hjemme efter den fine sejr i den 1. kamp, men så svigtede koncentrationen i den 2. 

kamp og vupti HARRY var hermed ude         

 

HARRY – FRYDKÆR: (9 – 9, 5 – 7)  

LAUGE – HARRY: (8 – 9, 7 – 5) 

 

 

 

                                                                                                                                                 HARRY 

 

FAXE: 2 deltagende signaturer * 2 signaturer videre. 

FAXE debutanten fortsætter sin imponerende tipning og gik videre i Grand Prix´en med to meget 
imponerende stor-sejre på sammenlagt 18 – 13 i begge kampe, - så kan det vist ikke gøres bedre. Måske er 
FAXE den nye G.P. – Mester ? Spændende om FAXE kan true de to regerende G.P. – Konger nu hvor 

konkurrencen snerper til og kun de absolut bedste er med. Men tillykke med billetten til næste runde       

 

TYNDE – FAXE: (9 – 10, 4 – 8)  

FAXE – STEAM: (10 – 7, 8 – 6) 

 

 

                                                                                                                                                    FAXE 



TYNDE: 2 deltagende signaturer * 0 signaturer videre. 

TYNDE havde ellers imponeret indtil nu, men så gik det galt her i Grand Prix´ens 3. runde. TYNDE præsterede 
ellers en fin egenscore i rundens 1. kamp og præsterede endda uafgjort mod FAR, men så gik det helt galt i 
rundens 2. kamp, hvor TYNDE præsterede en særdeles tynd egenscore, der resulterede i to meget klare 

nederlag. Så TYNDE´s Grand Prix – Eventyr er færdig for denne gang                

 

TYNDE – FAXE: (9 – 10, 4 – 8)  

FAR – TYNDE: (9 – 9, 7 – 4) 

 

 

                                                                                                                                                      TYNDE 

 

MARSCHA: 2 deltagende signaturer * 2 signaturer videre. 

MARSCHA G.P. - Mester i årene 2016 og 2017 er også i år rigtig godt med i Grand Prix Turneringen og gik 
videre med begge tilbageværende signaturer. Det holdt dog hårdt og MARSCHA var ude i to meget hårde 
opgør, hvor MARSCHA efter to uafgjorte kampe, hev stikket hjem i den 3. kamp og dermed vandt begge 
opgør. Den ene opgør var endda mod den regerende G.P. – Mester IDSKOV. I det andet opgør sendte han 
det færøske talent CHELSEA ud af turneringen. Tips-eksperten MARSCHA igen videre i Grand Prix Turneringen 

med to signaturer        

 

IDSKOV – MARSCHA: (8 – 8, 8 – 8, 8 – 9)  

CHELSEA – MARSCHA: (8 – 8, 8 – 8, 8 – 9)  

 

 

 

                                                                                                                                                     MARSCHA 

 

NIELSEN: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre. 

NIELSEN gjorde bestemt ikke meget væsen af sig her i Grand Prix´ens 3. runde. To nederlag, hvoraf det ene 
var så smerteligt stort som 8 – 3. Ja det var en down-uge af dimensioner, - men trods alt må man tage hatten 
af for NIELSEN, for at forsøge en farlig satsning efter nederlaget i den 1. kamp, men desværre gav det bagslag 

og et stød ud af Grand Prix – Turneringen for denne gang            

 

NIELSEN – SELECT: (5 – 7, 3 – 8) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        NIELSEN 



SELECT: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre. 

SELECT hev en meget sikker sejr hjem i varmen med sin enlige signatur. Trods en stor-sejr i den 1. kamp, viste 
SELECT ingen pardon og stor-sejrede endnu mere i den 2. kamp. Så meget imponerende tipning fra SELECT 
her i Grand Prix´ens 3. runde. Men kan SELECT klare endnu mere, det får vi at se i næste runde, - billetten til 

4. runde er i hvert fald hjemme       

 

NIELSEN – SELECT: (5 – 7, 3 – 8)  

 

 

 

                                                                                                                                                        SELECT 

 

 

FAR: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre. 

FAR der på et hængende hår fik en signatur med i Grand Prix´ens 3. runde, klarede sig rigtig godt og efter  
uafgjort i den 1. kamp, stor-sejrede FAR i den 2. kamp og en meget sikker sammenlagt sejr var hjemme. Det 
bliver spændende at se om FAR kan holde gejsten i næste runde. Men tillykke med billetten og fortsat held 

og lykke i turneringen       

 

FAR – TYNDE: (9 – 9, 7 – 4)  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               FAR 

 

 

CHELSEA: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre. 

CHELSEA det unge LUND-færøske talent var kommet på hård opgave i opgøret mod den tidligere G.P. – 
Mester og tips-ekspert MARSCHA. CHELSEA spillede dog overraskende lige op med MARSCHA i de to første 
kampe, men i det 3. og afgørende slag kunne CHELSEA ikke klare nervepresset og han måtte erkende, at det 
var slut i Grand Prix Turneringen for denne gang. CHELSEA har dog årene foran sig og skal nok komme igen. 

CHELSEA forlader bestemt turneringen med æren i behold       

 

CHELSEA – MARSCHA: (8 – 8, 8 – 8, 8 – 9)  

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          CHELSEA 

 



ZICO: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre. 

ZICO er kendt for at være ude i nogle hårde og spændende opgør og det slog da heller ikke fejl her i Grand 
Prix´ens 3. runde, hvor ZICO lagde hårdt ud med en stor-sejr og så troede ZICO den var hjemme, - det var den 
også, men den afslappede tipning i den 2. kamp og et uventet nederlag, var lige ved at koste ZICO billetten 
til videre deltagelse, men heldigt for ZICO var modstanderen STEAM ikke i stand til at præstere en egenscore 
af tilstrækkelig format. Så veteranen ZICO er nu den eneste tilbageværende færøske repræsentant og er 

videre i Grand Prix Turneringen       

 

STEAM – ZICO: (7 – 9, 6 – 5)  

 

 

                                                                                                                                                                ZICO                                                                                                                                                                                                              

LAUGE: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre. 

LAUGE var lidt overraskende nået frem til Grand Prix Turneringens 3. runde med sin enlige signatur. Selv om 
LAUGE led et nederlag i den 1. kamp, mistede han ikke gejsten og LAUGE kom godt igen og stor-sejrede lige 
nøjagtig nok i den 2. kamp til at hive den samlede sejr hjem, så en overraskende billet til G.P.`ens 4. runde 

var hermed hjemme i varmen, - tillykke med det        

 

LAUGE – HARRY: (8 – 9, 7 – 5)  

 

 

                                                                                                                                                               LAUGE                                                                                                                                                                                

LUCKY: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre. 

LUCKY var bestemt ”underdog” i dette opgør mod G.P. – Kongen IDSKOV og LUCKY fik da heller ikke et ben 
til jorden. Et beskedent nederlag i den 1. kamp, men så var det også sket og LUCKY fik herefter en Konge-
lektion i den 2. kamp og blev sendt meget udtrykkeligt ud af G.P. – Turneringen. Så heldet var ikke med LUCKY 

her i 3. runde       

 

LUCKY – IDSKOV: (7 – 8, 4 – 8)  

 

 

                                                                                                                                                                  LUCKY    

TOFFEE: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre. 

TOFFEE var oppe mod G.P. – Kongen FRYDKÆR i dette opgør og var ikke levnet mange chancer. TOFFEE kunne 
da heller ikke præstere den store modstand mod FRYDKÆR og det blev til to meget klare nederlag og dermed 

tager TOFFEE afsked med Grand Prix Turneringen for denne gang               

 

FRYDKÆR – TOFFEE: (9 – 7, 7 – 4)  

 

 

                                                                                                                                                                  TOFFEE 



16 signaturer er videre til GRAND PRIX TURNERINGEN`s 4. runde og det er følgende 8 signaturer: 

 

FRYDKÆR: 5 

 

IDSKOV: 3 

 

 

 

FAXE: 2 

 

MARSCHA: 2 

 

 

SELECT: 1 

FAR: 1 

 

ZICO: 1 

LAUGE: 1 

 

 

 

                                                                   EN AF DISSE TIPPERE BLIVER G.P.-MESTER 2020       

 

 

 

 

 

 

Der er mange spændende opgør i 4. runde       

 

FRYDKÆR: 5 deltagende signaturer * 

FRYDKÆR – FAXE 

SELECT – FRYDKÆR 

FAXE – FRYDKÆR 

FRYDKÆR – IDSKOV 

MARSCHA – FRYDKÆR  



IDSKOV: 3 deltagende signaturer * 

MARSCHA – IDSKOV 

LAUGE – IDSKOV 

FRYDKÆR – IDSKOV 

 

MARSCHA: 2 deltagende signaturer * 

MARSCHA – IDSKOV  

MARSCHA – FRYDKÆR 

 

FAXE: 2 deltagende signaturer * 

FRYDKÆR – FAXE  

FAXE – FRYDKÆR  

 

SELECT: 1 deltagende signatur * 

SELECT – FRYDKÆR  

 

FAR: 1 deltagende signatur * 

ZICO – FAR  

 

ZICO: 1 deltagende signatur * 

ZICO – FAR  

 

LAUGE: 1 deltagende signatur * 

LAUGE – IDSKOV  

 

Som det fremgår er der mange spændende opgør og det bliver spændende at se, om det lykkes for nogle af 
out-siderne (FAXE, SELECT, FAR, ZICO, LAUGE) at besejre de to G.P. – Konger FRYDKÆR og IDSKOV. Det bliver 
også spændende at følge MARSCHA, der har to G.P. – Mesterskaber i bagagen, i MARSCHA`s to spændende 
opgør mod G.P. – Kongerne. 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                                                 Harry 


