GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport 2020 * fra Semifinalerne
Rapport fra de 2 spændende Grand Prix kampe i Semifinalerne:

MARSCHA – FAR: (5 – 7, 6 – 6)
FAR der ikke tidligere har markeret sig i Grand Prix Turneringen, fik et rigtig godt udlæg i den første kamp
mod tips-specialisten og storfavoritten MARSCHA, der var Grand Prix – Mester i årene 2016 og 2017 og
endvidere har to 2. pladser i årene 2015 og 2016 i bagagen. Dette store forspring holdt FAR godt fast i og
uafgjort i returopgøret var hermed nok til at sikre en meget overraskende samlet sejr til FAR og dermed en
plads i den prestigefyldte GRAND PRIX Finale. Så et stort tillykke til FAR for det fine resultat og finalepladsen.
Held og Lykke
. MARSCHA er dog videre til kampen om 3.- og 4. pladsen, så det er også et flot resultat

FAR
er I GRAND PRIX FINALEN

MARSCHA
skal i kamp om 3.- og 4. pladsen

LAUGE – MARSCHA: (4 – 5, 7 – 6, 7 – 4)
LAUGE var ikke levnet mange chancer mod tips-specialisten MARSCHA med de mange GRAND PRIX
mesterskaber i årene 2016 og 2017. Det hele gik da også som ventet i den 1. kamp hvor MARSCHA ikke helt
uventet sejrede, men så skete der noget overraskende i returopgøret, hvor det lykkedes den upåagtede
LAUGE at besejre MARSCHA og så var stillingen pludselig lige igen og der måtte en tredje og afgørende kamp
til og som det ses af resultatet sluttede det 3. opgør med en knusende og overraskende storsejr til LAUGE.
Så fakta er, at LAUGE for første gang er i GRAND PRIX Finalen, så stort tillykke med det og held og lykke i
finalen . MARSCHA går dog ikke helt tomhændet fra mødet men er videre til kampen om 3.- og 4. pladsen.

LAUGE
er I GRAND PRIX FINALEN

MARSCHA
skal i kamp om 3.- og 4. pladsen

Begge de to outsidere FAR og LAUGE overraskede og er nu i den spændende GRAND PRIX FINALE og uanset
hvem der vinder, er det en formidabel præstation, at nå så langt

MARSCHA skal møde sig selv i kampen om 3.- og 4. pladsen og er hermed sikker vinder, så endnu engang har
MARSCHA præsteret noget fantastisk og kan igen i 2020 se sit navn på den fornemme GRAND PRIX Top 3 –
Evighedstabel for 5. gang, det er i sig selv noget af en præstation. Så tillykke med resultatet

Rapport om den spændende GRAND PRIX FINALE følger
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