
GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 1 

 

                                   

     CHELSEA                       FAR                        FYFFE                     HARRY 

                         

   LUFCMOT              MARSCHA                 MIKKEL                    PERCY 

                         

      SELECT                    SPURS                     STEAM                   VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her I pulje 1 har vi GP-Mester 2017 og 2018 MARSCHA og den forsvarende GP-Mester 2020 
FAR, samt tidligere GP-Mester 1989 SELECT, så de må absolut tilskrives favoritværdigheden 
her i puljen.  

Signaturerne PERCY, SPURS og STEAM er alle rimelig godt kørende i Enkel-rækken og må 
tilskrives gode chancer. 

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 2 

 

                                                                        

           AMIGO                 ANDERUP                    FAR                       FLINCA 

                               

     FRYDKÆR               HÅRVARD            IDSKOV                    KINKS 

    

     LAUGE               LIVPOOL                  MARSCHA                   NIELSEN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 2 har vi GP-Mester 2017-2018 MARSCHA og den forsvarende GP-Mester 2020 
FAR, derudover FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber og sandelig om ikke GP-Kongen IDSKOV 
med 4 GP-Mesterskaber også er med her og endvidere tilbagevendte AMIGO der også har 
et GP-Mesterskab 2001 i kufferten. Så i sandhed en sprængfarlig pulje, hvor de 5 her omtalte 
signaturer selvfølgelig er favoritter. Men en tipper som KINKS har også fine papirer her i 
GP`en. LAUGE var i GP-Finalen sidste år, så måske gentager han præstaionen eller måske 

kan nogle af de øvrige signaturer spænde ben for favoritterne       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 3 

 

                   

     AGGER                 FOREST                IDSKOV                    LUND 

    

      MARSCHA                  SCHØN                   SELECT                 STEAM 

                

         TYNDE                       UHRE                 VINDING                 ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 3 har vi 4 tidligere GP-Mestre, IDSKOV med 4 GP-Mesterskaber, MARSCHA med 
2 GP-Mesterskaber, FOREST og SELECT med hver 1 GP-Mesterskab. 

TYNDE, STEAM og SELECT er rigtig godt kørende i Enkel-rækken, så de må anses som 
outsidere til de øverste placeringer. 

Men måske kan nogen af de øvrige signaturer overraske       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 4 

 

                        

           AYA                          FRYDKÆR                  HARRY              HEDE                                            

          

       MARSCHA                NIELSEN                SELECT                   STEAM 

                                        

  STOKE                  TYNDE                        VINDING                     ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 4 er der 3 tidligere GP-Mestre blandt deltagerne. FRYDKÆR 3 GP-Mesterskaber, 
MARSCHA 2 GP-Mesterskaber og SELECT med 1 GP-Mesterskab og de er naturlige favoritter 
i puljen. Men signaturerne NIELSEN, STEAM og TYNDE er godt kørende så måske kan de 

blande sig i toppen. Ja og så er der jo også lige de andre, måske kan de overraske        

 

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 5 

 

                                               

    AMIGO               ARSENAL                      BAMSE                       FAXE 

                 

      FOREST                    FRYDKÆR                   HARRY                IDSKOV 

                        

          LUND                           MIKI                     MURER              NIELSEN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 5 har vi begge GP-specialisterne IDSKOV med 4 GP-Mesterskaber og FRYDKÆR 
med 3 GP-Mesterskaber med. FOREST og AMIGO med hver et enkelt GP-Mesterskab er også 
med, så de er naturlige favoritter. Men helt sikkert får de kamp til stregen, fra puljens mange 
håbefulde signaturer. Tips-fænomenet ARSENAL er i hvert fald et godt bud på at blande sig 

helt i toppen, men de øvrige i puljen giver sig helt sikkert ikke uden kamp       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 6 

 

                                                    

     AMIGO           ANDERUP               DEVILS                    FRYDKÆR 

                                                

          FUTTE                      IDSKOV                 LUCKY               LUFCMOT 

    

      MURER                PERCY                     STEAM                   VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 6 har vi blandt de 12 deltagere begge GP-specialisterne IDSKOV med 4 GP-
Mesterskaber og FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber og tilbagevendte AMIGO med 1 GP-
Mesterskab. Så de er selvskrevne favoritter til top-placeringerne, men måske kan nogle af 
de øvrige skrappe signaturer overraske og blande sig i toppen, hvor de prominente GP-
signaturer plejer at holde til       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 7 

 

           

       CHELSEA                     FAR                        FAXE                  IDSKOV 

    

        KAILUA                   KINKS                 MARSCHA                SPURS 

          

       STEAM                    UHRE                   VINDING                 ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 7 er det IDSKOV med 4 GP-Mesterskaber og MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, 
der springer lige i øjnene, men også den forsvarende GP-Mester 2020 FAR er med her, så 
de er selvskrevne favoritter, med KINKS som forventet farligste konkurrent. Men der er jo 
også alle de øvrige spændende signaturer, bl.a. far og søn ZICO og CHELSEA fra Færøerne, 
SPURS der er kommet godt i gang og de spændende signaturer KAILUA, STEAM og 

VINDING,- måske kan nogle af dem blande sig i toppen       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 8 

 

             

   ANDERUP                  FAR                      FRYDKÆR                IDSKOV 

    

           LIONS                 LUFCMOT            NANDO                 NIELSEN 

                                       

        PERCY                      SELECT                   SPVK                  STEAM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 8 er der ikke mindre end 4 tidligere GP-Mestre med. IDSKOV med 4 GP-
Mesterskaber, FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, SELECT med 1 GP-Mesterskab og den 
forsvarende GP-Mester 2020 FAR. Så de er oplagte favoritter, men der er flere debuterende 
signaturer i puljen og sammen med de andre velkendte stærke Lunds-tippere, skal 

favoritterne nok få kamp til stregen        

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 9 

 

     

           AYA                   CHELSEA                    FAR                    FOREST 

          

        FRYDKÆR                 HARRY             MARSCHA                 PERCY 

             

             TØFTING                     UHRE             VINDING                ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her I pulje 9 er der 4 tidlige GP-Mestre. FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, MARSCHA med 
3 GP-Mesterskaber, FOREST med 1 GP-Mesterskab og FAR der er forsvarende GP-Mester 
fra 2020. Umiddelbart er det svært at se, hvem der kan true dem, men TØFTING kan måske 
fræse op i topfeltet, PERCY er også godt tippende, men ellers kan nogle af de øvrige 

signaturer måske overaske       

 

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 10 

 

                                                                   

        AMIGO              FLINCA                    FRYDKÆR                     FYFFE 

                         

     HALVOR               HARRY             LUFCMOT                 MARSCHA 

    

       SELECT                    TYNDE                   VINDING                ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 10 er der også 4 tidligere GP-Mestre, FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, 
MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, comeback-tipperen AMIGO med 1 GP-Mesterskab og 
SELECT med et GP-Mesterskab helt tilbage i det herrens år 1989. Så på papiret er de              
4 signaturer selvskrevne favoritter til top-placeringerne, men i puljen er der spækket med 

skrappe tippere, nye som gamle, så favoritterne skal nok få kamp til stregen       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 11 

 

                

   ANDERUP                BRULA                        FAR                      HARRY 

                      

  HÅRVARD           IDSKOV                    KINKS                       LUND 

             

       MARSCHA              NIELSEN              SELECT                      SPURS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 11 huserer 4 tidligere GP-Mestre. IDSKOV GP-Kongen med 4 GP-Mesterskaber, 
MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, SELECT med 1 GP-Mesterskab og FAR den forsvarende 
GP-Mester 2020. De er alle selvskrevne favoritter i puljen, men der bliver helt sikkert hård 
kamp om placeringerne, for mange af puljens øvrige signaturer er vældig godt kørende i 

øjeblikket, så vi får se, om nogen kan overraske       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 12 

 

                     

           FAR                          FAXE                   FLINCA                 HARRY 

          

             LUND                     MARSCHA               MURER                PERCY 

          

        SELECT                   SPURS                   STEAM                 VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 12 er der 3 tidligere GP-Mestre og MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber er puljens 
største favorit, efterfulgt af de 2 øvrige tidligere GP-Mestre SELECT med 1 GP-Mesterskab 
og FAR den forsvarende GP-Mester 2020. Men en af de mest åbne puljer, hvor der er mange 
af puljens øvrige skrappe tippere, der øjner chancen for en top-placering. Så måske er det 

her vi får nogle overraskende top-placeringer       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 13 

 

       

     CHELSEA                    FAR                     FRYDKÆR                HARRY 

             

     HEDE              IDSKOV                  LAUGE                      MARSCHA 

       

         OMAHA                  SELECT                   STEAM                VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 13 har vi en stor samling på 5 tidligere GP-Mestre, GP-Kongen IDSKOV med 4 
GP-Mesterskaber, FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, 
SELECT med 1 GP-Mesterskab og FAR den forsvarende GP-Mester 2020. Så mon ikke det 
er rundens ”dynamit-pulje”, for de er alle selvskrevne favoritter. Men LAUGE var jo i GP-
Finalen sidste år, så måske gentager han kunststykket eller også kan en af puljens øvrige 

signaturer jo overraske       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 14 

 

                    

           FAR                        FAXE                   FLINCA                FOREST 

           

        FRYDKÆR                 HARRY                IDSKOV                  KINKS 

           

      MURER                 NUSER                       SELECT                  STEAM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 14 har vi også en pulje med 5 tidligere GP-Mestre, hvor GP-Kongen IDSKOV med 
4 GP-Mesterskaber er den absolut største favorit sammen med FRYDKÆR med 3 GP-
Mesterskaber. FOREST og SELECT har hver 1 GP-Mesterskab lige som FAR den forsvarende 
GP-Mester 2020. FLINCA, KINKS og STEAM ser på papiret ud til, at være de nærmeste til at 

udfordre de 5 skrappe GP-Mestre                                                    

 

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 15 

 

                

           FAR                   FLINCA                FOREST                 HARRY 

     

     KINKS             MURER                       NISSE                         SELECT 

    

       SPURS                  STEAM                     TOFFEE                 VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 15 er der 3 tidligere GP-Mestre med og det er SELECT og FOREST med hver        
1 GP-Mesterskab og FAR den forsvarende GP-Mester 2020. Der er masser af tips-talenter 
her i puljen og især NISSE viser særdeles gode takter, men FLINCA, SPURS, STEAM og 
TOFFEE er også godt med i denne sæson, så en åben og spændende pulje, med gode 

muligheder for overraskelser       

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 16 

 

                                                                       

     AMIGO               ANDERUP                  BRULA                     CHELSEA 

                         

         FAXE                        FRYDKÆR                  HEDE               IDSKOV 

             

   LUFCMOT                  LUND                        MIKI                   STEAM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 16 har vi 3 tidligere GP-Mestre. GP-Kongen IDSKOV og veteranen FRYDKÆR med 
3 GP-Mesterskaber er storfavoritter i puljen, med comeback-tipperen AMIGO med GP-
Mesterskab i 2001 som nærmeste forfølger. Men mange af puljens øvrige deltagere vil 
utvivlsomt kæmpe alt hvad de har lært og der er store muligheder for overraskende 

resultater        

 

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 4000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        


