
GRAND PRIX TURNERINGEN * rapport 2020 * fra Finalen / 3.- 4. pladsen.               

 

 

Rapport fra de to spændende afsluttende kampe i LUNDS GRAND PRIX TURNERING nemlig Grand Prix Finalen 
og Kampen om 3. – 4. pladsen.        

 

Kampen om 3. – 4. pladsen: 

 

MARSCHA – MARSCHA: (5 – 5, 7 – 7): 

MARSCHA den velkendte tipsprofil her i LUNDS TIPSFORENING, har et hav af gode placeringer i bagagen og 
var Grand Prix – Mester i årene 2016 og 2017, samt nr. 2 i 2015 og 2016, så det er ikke overraskende at se 
MARSCHA med i front igen i år. MARSCHA kiksede dog, i forsøget på at komme i Grand Prix Finalen, trods 
det, at MARSCHA havde to forsøg i form af to signaturer blandt de fire sidste. Men alligevel en meget 
imponerende præstation, med to signaturer helt i front og som mødte hinanden i kampen om 3. – 4. pladsen. 

Så MARSCHA havde ikke de store nerver på i opgøret, da han jo på forhånd var sikker på at vinde         . Så 
MARSCHA får endnu en gang sin signatur på den fornemme GRAND PRIX Top 3 – Evighedstabel. Fra 

foreningens side skal lyde et rigtig stort tillykke med det fornemme resultat       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    MARSCHA       

                                                                 VINDER AF 3. – OG 4. PLADSEN  

                                                               I GRAND PRIX TURNERINGEN 2020 

 

 



GRAND PRIX FINALEN 2020: 

 

FAR – LAUGE (6 – 4, 6 – 7): 

FAR og LAUGE er begge tippere, der har været med i LUNDS TIPSFORENING i en årrække. FAR huserer til 
dagligt i D.T. 1. division og L.T. 1. division. LAUGE huserer i D.T. 2. division og L.T. 3. division (under 
hovedsignaturen BRULA). I kraft af højeste status, var FAR utvivlsomt favorit i årets GRAND PRIX – FINALE og 
denne favoritværdighed levede FAR helt op til, men det var på et yderst hængende hår. FAR vandt en meget 
sikker sejr i den første kamp og ingen havde formodning om, at FAR ikke ville vinde denne GRAND PRIX - 
FINALE sikkert, men sandelig om ikke det lykkedes for LAUGE at vinde i returopgøret, men desværre var det 
”kun” en sejr med 1, hvilket jo ikke var nok, idet FAR vandt første kamp med 2. Så en samlet sejr til FAR på 
13 – 12 og samtidig et smalt nederlag til LAUGE, der bestemt kan forlade Grand Prix Turneringen med æren 
i behold. Ingen af de to tippere har tidligere fået deres signatur-navne på den meget fornemme Grand Prix – 

Top 3 – Evighedstabel, men nu bliver de indprentet til evig tid       Så LUNDS TIPSFORENING ønsker et stort 

tillykke til FAR med den flotte titel GRAND PRIX – Mester 2020       og også et stort tillykke til LAUGE med 2. 

pladsen efter den meget flotte præstation       

 

 

 

 

 

 

                                                                                         LAUGE       

                                                                                            Nr. 2 

                                                                   I GRAND PRIX TURNERINGEN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              FAR       

                                                                          GRAND PRIX – MESTER 2020 
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