
GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport fra 2020 * 4. runde               

Rapport fra de 8 spændende Grand Prix kampe i 4. runde:        

 

Der er mange spændende opgør i 4. runde       

 

FRYDKÆR: 5 deltagende signaturer * 1 signatur videre. 

 

FRYDKÆR – FAXE: (4 – 6, 7 – 6) 

SELECT – FRYDKÆR: (5 – 4, 5 – 7)  

FAXE – FRYDKÆR: (6 – 4, 6 – 7) 

FRYDKÆR – IDSKOV: (4 – 6, 7 – 6) 

MARSCHA – FRYDKÆR (5 – 4, 9 – 7)                                                                                 FRYDKÆR 

 

FRYDKÆR den ene af signaturerne med betegnelsen Grand Prix – Konge, viste svaghedstegn for første gang 
i årets G.P. – Turnering og måtte meget overraskende tage afsked med fire af de fem tilbageværende 
signaturer. I de to af opgørene mødte veteranen FRYDKÆR den helt upåagtede og debuterende tipper FAXE 
der var helt uimponeret i mødet mod en af G.P. – Kongerne og det lykkedes for FAXE at stor-sejre i den første 
kamp. Det skal dog siges at FRYDKÆR havde en decideret ”down-uge” i den første kamp. FRYDKÆR gav godt 
igen i returopgøret og med en fin egenscore sejrede han, men desværre var det ikke nok, - ulykken var sket 
og FRYDKÆR mistede to af signaturerne. I ”Konge-opgøret” mod IDSKOV måtte FRYDKÆR også bøje sig efter 
stort nederlag i den første kamp og så en efterfølgende ”for lille” sejr, - så endnu en signatur røg her. I opgøret 
mod skrappe MARSCHA, der også er på nippet til at få titlen G.P. – Konge, måtte FRYDKÆR først indkassere 
et meget beskedent nederlag og i returkampen måtte FRYDKÆR trods en meget fin egenscore, se i øjnene, 
at han havde mødt sin overmand, - så endnu en signatur smuttede ud af turneringen. FRYDKÆR var dog 
tilsmilet af heldet i opgøret mod SELECT, hvor FRYDKÆR tabte beskedent i den første kamp, men så slog 
FRYDKÆR til i returkampen, hvor modstanderen SELECT havde en down-uge og så lykkedes det trods alt for 

FRYDKÆR, at få en enkelt signatur videre til ¼-finalen        

 

IDSKOV: 3 deltagende signaturer * 1 signatur videre.  

 

MARSCHA – IDSKOV: (5 – 6, 9 – 6) 

LAUGE – IDSKOV: (5 – 6, 8 – 6) 

FRYDKÆR – IDSKOV: (4 – 6, 7 – 6) 

                                                                                                                                                     IDSKOV            

IDSKOV der er den anden signatur med betegnelsen G.P. – Konge, mistede to ud af tre signaturer her i Grand 
Prix´ens 4. runde. I opgøret mod MARSCHA, der også har vundet Grand Prix´en flere gange, troede IDSKOV 
den var hjemme efter sejren i den første kamp, men så hev MARSCHA lige en fantom-uge frem i returopgøret 
og formanden IDSKOV fik en ordentlig en på hatten og signaturen var hermed ude af årets Grand Prix 
Turnering. I opgøret mod outsideren LAUGE skete næsten det samme og mon ikke IDSKOV troede den var 
hjemme her efter den første kamp, men sandelig om ikke LAUGE også præsterede imponerende tips i 
returopgøret og så var det slut for endnu en IDSKOV-signatur. ”Konge-opgøret” mod FRYDKÆR var nok den 
kamp IDSKOV helst ville vinde og det lykkedes. Storsejren i den første kamp, hvor FRYDKÆR havde en down-
uge, betød at IDSKOV trods nederlag i returopgøret, alligevel kom videre i Grand Prix´en med en signatur og 
stadig har mulighed for at forsvare G.P. – Titlen fra sidste sæson. 



MARSCHA: 2 deltagende signaturer * 2 signaturer videre.  

 

MARSCHA – IDSKOV: (5 – 6, 9 – 6)  

MARSCHA – FRYDKÆR: (5 – 4, 9 – 7) 

 

                                                                                                                                                     MARSCHA 

MARSCHA var kommet i kamp mod begge G.P. – Kongerne og havde på papiret svære odds, men det rørte 
ikke den erfarne tips-specialist, der totalt udraderede begge modstandere. Dog tabte MARSCHA den første 
kamp mod IDSKOV, men så tryllede MARSCHA lige en fantom-score frem i returopgøret og dermed en 
overbevisende sejr til MARSCHA og en signatur videre til ¼-finalen. I opgøret mod FRYDKÆR vandt MARSCHA 
begge kampe, så en samlet storsejr og en fortjent MARSCHA-signatur videre til ¼-finalen. En ny G.P. – Konge 

er på vej       

 

 

 

FAXE: 2 deltagende signaturer * 2 signaturer videre.  

 

FRYDKÆR – FAXE: (4 – 6, 7 – 6)  

FAXE – FRYDKÆR: (6 – 4, 6 – 7)  

 

                                                                                                                                                            FAXE 

FAXE er årets overraskelse i Grand Prix Turneringen. Den debuterende tipper var ikke levnet mange chancer 
i de to opgør mod G.P. – Kongen FRYDKÆR, men det viste sig, at FAXE tippede helt uimponeret mod stærke 
FRYDKÆR og stor-sejren i den første kamp, dannede grundlaget for videre deltagelse og nederlaget i 
returopgøret kom ikke til at betyde noget. Så to FAXE-signaturer videre til ¼-finalen, det er trods alt noget af 

en præstation       

 

 

 

SELECT: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre.  

 

SELECT – FRYDKÆR: (5 – 4, 5 – 7) 

 

                                                                                                                                                           SELECT 

SELECT vandt den første kamp mod G.P. – Kongen FRYDKÆR og man anede en lille overraskelse, men SELECT 
var rystende nervøs i returopgøret og fik sat nogle uheldige tegn, der medførte en svag egenscore og dermed 
måtte SELECT her indkassere et stort nederlag og det betød desværre et ærgerligt farvel til Grand Prix 

Turneringen for SELECT       

 

 

 



FAR: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre. 

 

ZICO – FAR: (5 – 5, 5 – 6)  

 

 

                                                                                                                                                              FAR 

FAR der hører under kategorien outsider i denne turnering, mødte en anden af turneringens tilbageværende 
outsidere, nemlig veteranen ZICO der er Færøernes sidste repræsentant i Grand Prix Turneringen. På forhånd 
var der ingen favorit i dette opgør og det blev da også et utroligt lige opgør, med uafgjort i den første kamp 
og så en meget smal sejr til FAR i returopgøret. Så det blev i høj grad dagsformen der gjorde udslaget, men 

FAR er blandt de 8 sidste i turneringen og sendes hermed videre til ¼-finalen        

 

 

 

ZICO: 1 deltagende signatur * 0 signaturer videre.  

 

ZICO – FAR: (5 – 5, 5 – 6) 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            ZICO                                        

ZICO der er veteran her i turneringen, havde på papiret en stor chance for at gå videre her i opgøret mod 
outsideren FAR. Det lykkedes da også for ZICO at få uafgjort i den første kamp, men i returopgøret dykkede 
egenscoren lige en anelse og det blev dyrt for ZICO der hermed tabte og røg helt ud af årets Grand Prix 

Turnering       

 

 

 

LAUGE: 1 deltagende signatur * 1 signatur videre.  

 

LAUGE – IDSKOV: (5 – 6, 8 – 6) 

 

                                                                                                                                                            LAUGE 

LAUGE var helt klart ”underdog” i dette opgør mod selve G.P. – Kongen IDSKOV og der var ikke levnet LAUGE 
mange chancer. I den første kamp gik det da også som ventet og LAUGE tabte om end det var knebent. Men 
LAUGE lod sig dog ikke kue af dette udlæg fra formanden IDSKOV og præsterede en imponerende egenscore 
i returopgøret og dermed var den samlede sejr i hus og en ”skalp” af de store. LAUGE meget overraskende 

videre til ¼-finalen i årets Grand Prix Turnering       

 

 

 

 



8 signaturer er videre til GRAND PRIX TURNERINGEN`s ¼-finale og det er følgende 6 signaturer: 

 

FRYDKÆR: 1 

 

IDSKOV: 1 

 

 

 

FAXE: 2 

 

MARSCHA: 2 

 

 

 

FAR: 1 

 

 

LAUGE: 1 

 

 

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

 

 

 

 

 

Som det fremgår er der tre af foreningens skrappeste tippere tilbage, nemlig G.P. – Kongerne IDSKOV og 
FRYDKÆR, samt MARSCA der også har flere G.P. – Mesterskaber bag sig. 

Der er tre out-sidere, nemlig FAR og LAUGE og debutanten FAXE der har to signaturer med endnu.  

Det bliver spændende at se, hvordan det går i Grand Prix´ens ¼-finale       

 

Kampprogrammet foreligger ikke endnu       

 

 

 

                                

                                                                                                                                                                                 Harry 


