
GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport 2020 * fra Kvartfinalerne               

 

Rapport fra de 4 spændende Grand Prix kampe i Kvartfinalerne:        

 

MARSCHA – FAXE: (6 – 5, 7 – 7)  

MARSCHA tromler videre mod Grand Prix – Finalen og virker ustoppelig. Grand Prix – Mester i årene 2016 og 
2017 og 2. plads i 2015 og 2016, så MARSCHA den drevne tips – specialist, mødte den stærke debutant FAXE, 
der ellers hidtil havde vist imponerende tipning, men MARSCHA er en meget fantastisk tipper og lige en lille 
tand bedre næsten hver uge. MARSCHA kunne nøjes med sejr i den ene kamp og så slappe af i returopgøret. 

Billetten var hermed hjemme efter en imponerende indsats       

FAXE den imponerende debutant, var kommet i ”menneskehænder” og selv om FAXE gjorde alt hvad han 
kunne, var overmagten trods alt for stor. Men FAXE har vist rigtig gode takter i turneringen og er måske 
fremtidens nye profil i turneringen. Så tak til FAXE for rigtig flot indsats, men desværre er det slut for denne 

gang        

 

 

 

 

 

 

                 MARSCHA                                                                                                                          FAXE       

 

FRYDKÆR – FAR: (5 – 5, 6 – 7) 

FAR var aldeles undertippet i opgøret mod veteranen FRYDKÆR, men efter det uafgjorte resultat i den første 
kamp, øjnede FAR chancen for en mindre sensation og den udeblev bestemt ikke, idet FAR tog fusen på 
FRYDKÆR og nok også de fleste andre medlemmer. En samlet sejr til FAR og en sejr over FRYDKÆR, så kan 
det vist ikke gøres bedre. FAR er aldeles ukendt på Grand Prix Top 3 – Evighedstabellen, men har nu chancen 

for at få sin signatur påskrevet i al evighed. Held og lykke med din videre færd i Grand Prix´en       

FRYDKÆR er absolut en af foreningens helt store Grand Prix profiler, idet FRYDKÆR har vundet Grand Prix 
Turneringen i årene 1994, 2000, 2015 og endvidere opnået en 2. plads i 2018 og en 3. plads i 2016, men her 
i 2020 bliver der ingen FRYDKÆR – navnetræk på den fornemme Top 3 – Evighedstabel. Meget overraskende 
måtte FRYDKÆR efter en uafgjort kamp, se sig besejret i returopgøret mod FAR og hermed var eventyret i 
dette års Grand Prix forbi. FRYDKÆR er inde i en lille down-periode og det fik desværre fatale konsekvenser 
her i Grand Prix Turneringen. Men trods alt en gennemgående fantastisk fin præstation i Grand Prix 

Turneringen. Men desværre den holdt ikke hele vejen hjem       

 

 

 

 

 

 

               FAR                                                                                                                                  FRYDKÆR       



IDSKOV – MARSCHA: (5 – 6, 6 – 7) 

MARSCHA der kæmper side om side med IDSKOV i Danmarksturneringens absolutte top, var kommet på en 
hård opgave mod Grand Prix – Kongen IDSKOV, men fabelagtig tipning af MARSCHA gjorde udslaget. Sejre i 
begge kampe og så var MARSCHA klar til Semifinalen. MARSCHA er dog heller ikke helt ukendt i Grand Prix 
Turneringen og blev Grand Prix – Mester i årene 2016 og 2017 og 2. plads i 2015 og 2016, så MARSCHA 

tromler alt modstand ned og virker urørlig. Så MARSCHA er absolut storfavorit til G.P. – titlen 2020       

IDSKOV er efter kontrol af Top 3 – Evighedstabellen, den sande Grand Prix – Konge, idet et G.P. – Mesterskab 
var overset, så Grand Prix – Mester i årene 1990, 1996, 2003, 2019 og derudover 2. plads i 1987, 2017, 2019 
og 3. plads i 1996 og 2012. Men uagtet disse fantastiske tidligere præstationer, så må foreningens formand 
og forsvarende Grand Prix - Mester IDSKOV, se i øjnene, at hans IDSKOV – signatur ikke kommer på Top 3 – 
Evighedstabellen i 2020. Modstanderen MARSCHA er i lighed med IDSKOV fantastisk godt tippende og de er 
begge helt fremme i toppen af den bedste DT – række, så det blev dagsformen der kom til at gøre udslaget 
og her hang IDSKOV overraskende to uger i træk og det medførte to beskedne nederlag og en overraskende 
afsked med Grand Prix Turneringen. Trods alt en imponerende indsats i årets Grand Prix, men desværre er 

det slut for denne gang          

  

        

  

 

 

 

                 MARSCHA                                                                                                                        IDSKOV       

 

 

 

FAXE – LAUGE: (5 – 7, 7 – 7)  

LAUGE er vist også en ukendt signatur i Grand Prix sammenhæng, men dog står en af foreningens velkendte 
tippere bag. LAUGE er kendt for ikke at være bange for at bruge X´er og det har hidtil været succesfuldt her 
i turneringen. Storsejren i den første kamp er et udslag af lidt satset tegnsætning, - og det var noget der 

virkede, så tillykke til LAUGE med det og fortsat god kamp mod de andre skrappe G.P. – Tippere        

FAXE debutanten der havde vist stærk tipning i turneringen, fik et lille blackout i den første kamp og fik en 
på hatten af modstanderen LAUGE og det kunne FAXE ikke rigtig svare tilbage på. Det uafgjorte resultat i 
returkampen var ikke nok og FAXE må konstatere at Kvartfinalen var endestationen her i debutsæsonen i 
Grand Prix Turneringen. Men trods alt en imponerende tipning, der lover godt for fremtiden, men det er slut 

for denne gang        

 

 

 

 

 

 

           LAUGE                                                                                                                                      FAXE       

 



4 signaturer er videre til GRAND PRIX TURNERINGEN`s semifinale og det er følgende 3 signaturer: 

 

 

 

 

 

 

      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 og MARSCHA må nok anses for at være 
storfavorit, - men kan outsiderne FAR eller LAUGE overraske ? 
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