
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Puljespillet 10. kamp * 
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GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 1 

 

                                                                                                        

                                      VINDING                  LUFCMOT                                                                        

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                          

          HARRY           CHELSEA                  FAR                   MARSCHA 

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

            

      PERCY         SELECT        IDSKOV         SPURS         FYFFE          STEAM    

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN   

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 61  20 

2. LUFCMOT   10   67 - 63   17 

3. Harry 
 10  69 - 65  16 

4. Chelsea 
 10  69 - 70  16 

5. Far 
 10  67 - 66  15 

6. Marscha   10   68 - 63   14 

7. Percy 
 10  65 - 64  13 

8. Select 
 10  67 - 66  12 

9. Mikkel 
 10  64 - 64  12 

10. Spurs 
 10  62 - 65  10 

11. Fyffe 
 10  60 - 64  10 

12. Steam 
 10  57 - 73  1 

 

LUFCMOT - Select 9 - 9 

Steam - Far 8 - 9 

Spurs - Percy 8 - 8 

Chelsea - Harry 8 - 9 

Fyffe - Mikkel 9 - 8 

Vinding - Marscha 9 - 8 

 

Næste runde:  

Marscha - LUFCMOT  

Select - Steam  

Far - Spurs  

Percy - Chelsea  

Harry - Fyffe  

Mikkel - Vinding  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING præsterede ugens super-score 9 rigtige, så det blev til en lidt overraskende 

sejr mod GP-specialisten MARSCHA, så dermed holdt VINDING fast på puljens 1. plads og 
er allerede nu sikret deltagelse i Grand Prix´ens 2. runde. MARSCHA er stadig lige netop 
med i midterfeltet, hvor der er rigtig hård kamp. 

Debutanten LUFCMOT havde ugens super-score 9 rigtige, men det havde modstanderen 
den tidligere GP-Mester SELECT også, så det blev kun til et enkelt point på trods af det flotte 
resultat. LUFCMOT smuttede dog alligevel over top-stregen, men er hårdt presset bagfra og 
LUFCMOT skal vinde den sidste kamp for at være helt sikker på en direkte billet til GP`ens 
2. runde. SELECT er stadig i bundfeltet, men med en sejr i sidste kamp har SELECT stadig 
en chance for at slutte i midterfeltet. 

HARRY fremviste også ugens super-score 9 rigtige og det gik ud over CHELSEA der blev 
vippet ned fra top-stregen og ned i midterfeltet. HARRY er placeret lige under top-stregen 
og det skal gå meget galt, hvis ikke HARRY som minimum får en slutplacering i midterfeltet. 
CHELSEA er lige i hælene på HARRY i midterfeltet.  

Den forsvarende GP-Mester FAR havde også ugens super-score 9 rigtige, så det blev til et 
lille hak op i midterfeltet, hvorimod modstanderen STEAM i bunden, stadig kun er noteret 
for et enkelt point.  

PERCY fik med middel-scoren 8 rigtige hentet uafgjort hjem mod SPURS. PERCY ligger lige 
under bund-stregen, men har stadig chancen for at slutte i midterfeltet. SPURS kan ikke 
længere nå midterfeltet. 

MIKKEL stod ellers parat til at hoppe op i midterfeltet, men FYFFE med super-scoren               
9 rigtige forpurrede denne plan for MIKKEL, der nu skal være meget heldig for at slutte i 

midterfeltet. FYFFE kan ikke længere nå midterfeltet        

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 2 

          

                                                                                                                                   

                                FLINCA                        AMIGO                                                     

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                                                                                                                                                                                           

        LAUGE                    KINKS                        FAR                   NIELSEN                                                                      

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

               

  FRYDKÆR     IDSKOV        MARSCHA         LIVPOOL  HÅRVARD ANDERUP  

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN   

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Flinca 
 10  69 - 65  17 

2. Amigo   10   69 - 67   17 

3. Lauge 
 10  65 - 64  17 

4. Kinks 
 10  69 - 63  16 

5. Far 
 10  67 - 66  16 

6. Nielsen   10   69 - 63   15 

7. Frydkær 
 10  72 - 68  14 

8. Idskov 
 10  64 - 65  12 

9. Marscha 
 10  68 - 67  11 

10. Livpool 
 10  65 - 72  10 

11. Hårvard 
 10  60 - 68  7 

12. Anderup 
 10  60 - 69  7 

 

Nielsen - Hårvard 8 - 8 

Livpool - Kinks 8 - 9 

Amigo - Frydkær 9 - 8 

Lauge - Flinca 9 - 8 

Idskov - Anderup 8 - 7 

Marscha - Far 8 - 9 

 

Næste runde:  

Far - Nielsen  

Hårvard - Livpool  

Kinks - Amigo  

Frydkær - Lauge  

Flinca - Idskov  

Anderup - Marscha  



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      Comeback-tipperen FLINCA der førte puljen an, måtte indkassere et nederlag mod sidste 

års GP-finalist LAUGE, men alligevel bevarede FLINCA puljens 1. plads, men er dog 
usædvanlig hårdt presset af rigtig mange forfølgere. LAUGE er nu rykket helt op på 
placeringen lige under top-stregen. Puljen er total åben og meget spændende. 

AMIGO comeback-tipper og tidligere GP-Mester fremviste ugens super-score 9 rigtige og 
dermed blev det til en overraskende sejr mod den formstærke GP-specialist FRYDKÆR, der 
var kommet helt op over top-stregen. AMIGO dermed ny mand lige over top-stregen, 
hvorimod FRYDKÆR med nederlaget, havde et drastisk fald helt ned under bund-stregen. 
Puljen er dog så åben at FRYDKÆR i teorien stadig kan nå at slutte på 1. pladsen. 

KINKS fik med super-scoren 9 rigtige, hentet en sejr over debutanten LIVPOOL. Hermed 
røg KINKS et par pladser frem i midterfeltet, mens LIVPOOL er uden chance for at nå op. 

Den forsvarende GP-Mester FAR fremviste også ugens super-score 9 rigtige og det var mere 
end modstanderen GP-specialisten MARSCHA kunne hamle op med, så FAR sprang op til en 
lun placering i midterfeltet, hvorimod MARSCHA overraskende er uden chance for at komme 
op fra bundfeltet. 

NIELSEN der lå lige på vippen under top-stregen, missede chancen for at komme over, da 
det kun blev til uafgjort mod HÅRVARD. NIELSEN er dog stadig med blandt forfølgerne i det 
tætte midterfelt. HÅRVARD er derimod afskrevet langt nede i bundfeltet. 

GP-Kongen IDSKOV fik med middel-scoren 8 rigtige alligevel hentet en sejr hjem, da IDSKOV 
mødte lige netop den eneste tipper i puljen, nemlig debutanten ANDERUP, der havde 
dumpe-scoren 7 rigtige. IDSKOV er dog stadig placeret i bundfeltet og der skal rigtig meget 
held til i den sidste kamp, for at slutte i midterfeltet. ANDERUP er også helt afskrevet i 

bunden af puljen        

 

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

 

                                                                                                      Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 3 

 

                                        

                                   VINDING                   LUND                                                           

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                

           FOREST                SCHØN                  SELECT                 UHRE               

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

              

    IDSKOV          ZICO         AGGER       TYNDE        MARSCHA      STEAM         

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 58  21 

2. Lund   10   71 - 68   16 

3. Forest 
 10  67 - 64  16 

4. Schøn 
 10  67 - 65  15 

5. Select 
 10  67 - 64  14 

6. Uhre   10   67 - 66   14 

7. Idskov 
 10  64 - 63  14 

8. Zico 
 10  67 - 68  13 

9. Agger 
 10  62 - 67  12 

10. Tynde 
 10  67 - 69  11 

11. Marscha 
 10  68 - 70  8 

12. Steam 
 10  57 - 71  4 

 

 

 

 

Schøn - Lund 7 - 9 

Idskov - Vinding 8 - 9 

Tynde - Uhre 9 - 9 

Zico - Forest 9 - 8 

Marscha - Agger 8 - 9 

Steam - Select 8 - 9 

 

Næste runde:  

Select - Schøn  

Lund - Idskov  

Vinding - Tynde  

Uhre - Zico  

Forest - Marscha  

Agger - Steam  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING i toppen, fortsætter dominansen i årets Grand Prix og sejren over selve GP-

Kongen IDSKOV med super-scoren 9 rigtige fortæller alt. Et kæmpe forspring på 5 point 
ned til nærmeste er en magt-demonstration ud over alle grænser, så VINDING også her 
allerede sikkert videre til Grand Prix´ens 2. runde. Sandelig om ikke IDSKOV blev puffet helt 
ned i bundfeltet lige under bund-stregen, men en sejr i den sidste kamp vil føre IDSKOV op 
i midterfeltet. 

LUND havde super-scoren 9 rigtige og det var mere end rigeligt til en stor-sejr over SCHØN. 
LUND hoppede dermed helt op over-top-stregen og bestemmer nu selv, om han vil have 
direkte adgang til GP´ens 2. runde, det kræver dog en sejr over GP-Kongen IDSKOV himself 
i den sidste kamp. SCHØN ligger stadig i midterfeltet og har stadig mulighed for at slutte 
over top-stregen.  

Den tidligere GP-Mester FOREST måtte indkassere et nederlag mod ZICO der med super-
scoren 9 rigtige forsøger de sidste krampetrækninger nede i bundfeltet. FOREST drattede 
dermed ned fra top-stregen og er nu lige under. ZICO fra bundfeltet, kan nu i sidste øjeblik 
pludselig skimte midterfeltet, så chancen er der endnu.  

Den tidligere GP-Mester SELECT er også begyndt at røre på sig og med super-scoren              
9 rigtige blev det til en sejr mod STEAM. Hermed avancerede SELECT til midterfeltet og kan 
nu selv bestemme sin videre skæbne. STEAM er fortabt i bunden af puljen. 

UHRE havde ugens super-score 9 rigtige men det havde modstanderen TYNDE også, så det 
blev kun til et enkelt point til hver, trods det flotte resultat. UHRE blev lige akkurat 
hængende i midterfeltet, hvorimod det ser lidt tyndt ud for TYNDE, der dog med en sejr i 
den sidste kamp, har chancen for at hoppe op i midterfeltet, men det kræver en sejr over 
fænomenale VINDING i toppen og derudover skal der meget held til. 

AGGER fra bundområdet fik med super-scoren 9 rigtige en fornem sejr hjem i varmen mod 
den ellers skrappe GP-specialist MARSCHA, der dog er stået helt af i denne pulje. AGGER er 
stadig i bundfeltet, men har dog chancen for at nå midterfeltet, med en sejr og lidt held i 

den sidste kamp. MARSCHA måtte overraskende trække stikket i denne pulje       

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                          Harry  

 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 4 

 

                                                   

                                   VINDING                  MARSCHA                                 

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                 

           HARRY            FRYDKÆR                 TYNDE                NIELSEN                       

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                                           

           SELECT         ZICO        HEDE     STOKE      STEAM            AYA      

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 62  21 

2. Marscha   10   68 - 59   20 

3. Harry 
 10  69 - 63  19 

4. Frydkær 
 10  72 - 62  18 

5. Tynde 
 10  67 - 64  17 

6. Nielsen   10   69 - 63   16 

7. Select 
 10  67 - 65  12 

8. Zico 
 10  67 - 70  10 

9. Hede 
 10  64 - 68  9 

10. Stoke 
 10  64 - 73  8 

11. Steam 
 10  57 - 70  8 

12. Aya 
 10  56 - 70  5 

 

 

 

Select - Stoke 9 - 9 

Steam - Frydkær 8 - 8 

Tynde - Aya 9 - 7 

Zico - Marscha 9 - 8 

Vinding - Hede 9 - 8 

Harry - Nielsen 9 - 8 

 

Næste runde:  

Nielsen - Select  

Stoke - Steam  

Frydkær - Tynde  

Aya - Zico  

Marscha - Vinding  

Hede - Harry  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING den helt ustyrlige GP-tipper, hev med super-scoren 9 rigtige en sejr hjem mod 

debutanten HEDE, der dog allerede var uden chance for at avancere til midterfeltet. 
VINDING fører stadig puljen, men skal ud i et top-opgør mod MARSCHA i den sidste kamp 
og der er flere forfølgere tæt på, så intet er afgjort. Det er dog afgjort at HEDE spiller sin 
sidste kamp i denne pulje, for der er meget langt op til midterfeltet. 

Den tidligere GP-Mester MARSCHA førte ellers an i denne pulje og så med en føring på          
2 point, næsten ud til allerede at være sikret direkte videre deltagelse, men et uventet 
nederlag mod ZICO fra bundfeltet, der præsterede super-scoren 9 rigtige, har pludselig 
bragt MARSCHA`s videre top-færd i fare. MARSCHA er dog stadig over top-stregen, men 
ugens ”kæmpe-brag” mellem de to førende vil vise om det også er tilfældet efter kampen. 
ZICO kan ikke længere nå noget og spiller sin sidste kamp i denne pulje. 

HARRY fik med super-scoren 9 rigtige, hentet en sejr hjem mod NIELSEN og dermed er 
HARRY nu lige under top-stregen og nærmeste tipper til at hoppe over, men det kræver en 
sejr i den sidste nervepirrende kamp. NIELSEN er i midterfeltet lige over bund-stregen, men 
er dog allerede sikret kvalifikationskamp til Grand Prix´ens 2. runde.  

GP-specialisten FRYDKÆR tabte et skridt på vejen, da FRYDKÆR overraskende måtte nøjes 
med uafgjort mod STEAM, så FRYDKÆR røg et skridt tilbage i midterfeltet, men kan dog 
stadig med lidt held slutte over top-stregen. STEAM er uden chancer i bundfeltet. 

TYNDE havde super-scoren 9 rigtige og det medførte en stor-sejr over AYA og samtidig 
sikrede TYNDE sig en slutplacering i midterfeltet og deltagelse i en kvalifikationskamp til 
Grand Prix´ens 2. runde. AYA er aldeles fortabt i bunden af puljen. 

Den tidligere GP-Mester SELECT kæmpede sin mikroskopiske chance i bundfeltet og med 
super-scoren 9 rigtige skulle der have været 3 point ind på kontoen, men modstanderen 
STOKE var også helt oppe og ringe med samme super-score, så det ene point førte ikke til 
noget så hverken SELECT eller STOKE har længere mulighed for at komme op i midterfeltet 

og spiller sidste kamp her i uge 21        

  

 

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       

Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

 

                                                                                                      Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 5 

 

                  

                                      LUND                        NIELSEN 

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                         

         BAMSE                HARRY               ARSENAL               FRYDKÆR                     

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                                                       

     MURER     FOREST         AMIGO         IDSKOV          MIKI            FAXE         

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN   

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Lund 
 10  71 - 64  23 

2. Nielsen   10   69 - 64   17 

3. Bamse 
 10  69 - 68  17 

4. Harry 
 10  69 - 68  16 

5. Arsenal 
 10  64 - 61  16 

6. Frydkær   10   72 - 65   15 

7. Murer 
 10  66 - 66  13 

8. Forest 
 10  67 - 67  11 

9. Amigo 
 10  69 - 75  10 

10. Idskov 
 10  64 - 67  10 

11. Miki 
 10  62 - 70  9 

12. Faxe 
 10  59 - 66  9 

 

Nielsen - Frydkær 8 - 8 

Lund - Miki 9 - 8 

Amigo - Faxe 9 - 8 

Idskov - Arsenal 8 - 8 

Forest - Harry 8 - 9 

Bamse - Murer 8 - 7 

 

Næste runde:  

Murer - Nielsen  

Frydkær - Lund  

Miki - Amigo  

Faxe - Idskov  

Arsenal - Forest  

Harry - Bamse  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      LUND er gået helt amok i denne pulje og har for længst sikret sig direkte billet til Grand 

Prix´ens 2. runde, men alligevel fortsætter sejrs-stimen og med super-scoren 9 rigtige blev 
det igen til en sejr,- denne gang over MIKI. Et forspring på 6 point, er helt suverænt og 
turneringens hidtil højeste føring. En velfortjent adgangsbillet til GP´ens 2. runde til LUND. 
MIKI mistede med nederlaget sidste chance for at komme i nærheden af midterfeltet. 

NIELSEN kæmpede hårdt for at beholde puljens 2. plads og det uafgjorte resultat med 
middel-scoren 8 rigtige mod GP-specialisten FRYDKÆR var lige netop nok, til at blive 
hængende over top-stregen, men dog nu meget presset. FRYDKÆR mistede et skridt i 
midterfeltet, men hænger stadig på, men en hård slutkamp mod LUND venter forude. 

BAMSE fortsætter opturen med en heldig sejr med middel-scoren 8 rigtige mod MURER, der 
var den eneste i puljen med dumpe-scoren 7 rigtige. Så nu presser BAMSE på lige under 
top-stregen, men et hårdt lokal-opgør mod HARRY venter forude i den sidste kamp. MURER 
blev hængende lige under bund-stregen, men har chancen for at avancere til midterfeltet 
med en sejr i den sidste kamp. 

HARRY formåede at præstere ugens superscore 9 rigtige og det medførte en overraskende 
sejr over den tidligere GP-Mester FOREST. Et enkelt point i til HARRY i den sidste kamp, 
lokal-opgøret mod BAMSE er faktisk nok til at sikre HARRY en kvalifikationskamp til GP´ens 
2. runde. Men HARRY er en fair player tipper og går naturligvis efter sejren, der med lidt 
held kan give direkte adgang til 2. runde. Det uventede nederlag til FOREST var det 
afgørende stød, så FOREST er nu uden for mulighedernes rækkevidde. 

ARSENAL fik hentet et enkelt point i kampen mod GP-Kongen IDSKOV, så en slutplacering i 
midterfeltet er så godt som sikker, men endvidere er en slutplacering over stregen også en 
teoretisk mulighed for ARSENAL. Derimod kan IDSKOV nu ikke længere nå op i midterfeltet. 

Comeback-tipperen og tidligere GP-Mester AMIGO havde super-scoren 9 rigtige og sejrede 
hermed i bundopgøret mod FAXE og med sejren kom AMIGO væk fra den absolutte 
bundplacering, men løbet er dog kørt for AMIGO og FAXE i denne pulje, - de kan ikke 

længere nå op       

 

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       skrevet 

inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 6 

 

                     

 

                                   VINDING                    AMIGO 

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                                                     

              FRYDKÆR                  FUTTE              LUFCMOT         DEVILS                      

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                                              

     MURER        IDSKOV     ANDERUP     PERCY         STEAM        LUCKY                 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN   

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 62  18 

2. Amigo   10   69 - 65   17 

3. Frydkær 
 10  72 - 69  16 

4. Futte 
 10  69 - 66  16 

5. LUFCMOT 
 10  67 - 64  15 

6. Devils   10   69 - 68   13 

7. Murer 
 10  66 - 64  13 

8. Idskov 
 10  64 - 64  12 

9. Anderup 
 10  60 - 67  11 

10. Percy 
 10  65 - 70  10 

11. Steam 
 10  57 - 62  10 

12. Lucky 
 10  59 - 65  8 

 

LUFCMOT - Percy 9 - 8 

Lucky - Idskov 8 - 8 

Steam - Devils 8 - 7 

Murer - Futte 7 - 7 

Amigo - Frydkær 9 - 8 

Anderup - Vinding 7 - 9 

 

Næste runde:  

Vinding - LUFCMOT  

Percy - Lucky  

Idskov - Steam  

Devils - Murer  

Futte - Amigo  

Frydkær - Anderup  



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING her og der og alle vegne. VINDING med super-scoren 9 rigtige, smuttede med 

sejren over debutanten ANDERUP, helt op på puljens 1. plads, dog stærkt presset af 
adskillige forfølgere. ANDERUP er stadig i bundfeltet, men har med en sejr i den sidste 
kamp, stadig chancen for at hoppe op i midterfeltet.  

I det direkte GP-Mester opgør mellem comeback-tipperen AMIGO og FRYDKÆR, var det 
AMIGO med super-scoren 9 rigtige, der trak det længste strå og dermed vippede FRYDKÆR 
ned fra førersædet og ned under top-stregen. AMIGO hoppede selv op over top-stregen og 
kan nu selv afgøre sin skæbne i den sidste kamp, hvor en sejr vil medføre direkte adgang 
til Grand Prix´ens 2. runde. FRYDKÆR kan blande sig i topfeltet, så flere spændende kampe 
venter forude. 

FUTTE lå over top-stregen, men med ugens dumpe-score 7 rigtige, holdt det ikke længere, 
dog var modstanderen comeback-tipperen MURER ikke bedre kørende, så begge fik et 
heldigt point hjem i varmen alligevel. FUTTE er dog godt placeret i midterfeltet og skal ud i 
en hård kamp om top-placeringerne i den sidste kamp mod AMIGO. MURER blev vippet ned 
i bundfeltet lige under stregen, så det kræver point i den sidste kamp, for at have chancen 
for at komme videre. 

Debutanten LUFCMOT fremviste også super-scoren 9 rigtige, så PERCY blev hermed 
besejret. LUFCMOT ligger i det tætte midterfelt og det kan både gå godt eller ende skidt, 
for LUFCMOT`s sidste kamp er mod top-tipperen VINDING. For PERCY er der ikke store 
chancer for at slutte i midterfeltet, men i teorien kan det ske. 

DEVILS måtte med ugens dumpe-score 7 rigtige, indkassere et nederlag mod STEAM, dog 
hænger DEVILS lige netop fast på den gode side af bund-stregen, men der venter et hårdt 
slut-opgør mod MURER lige under stregen. STEAM har udspillet sine muligheder og kan ikke 
nå noget. 

GP-Kongen IDSKOV måtte skuffende nøjes med uafgjort mod LUCKY og dermed blev 
IDSKOV hængende i bundfeltet, men har dog med en sejr i den sidste kamp, en lille chance 

for at rykke op i midterfeltet. LUCKY i bunden har dog ikke længere nogen chancer       

  

 

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       skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry   



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 7 

 

      

                                      VINDING                  UHRE   

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                           

         CHELSEA                  FAR                    KINKS                    ZICO                          

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                               

     KAILUA      IDSKOV       KAILUA         FAXE          STEAM         SPURS         

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 61  20 

2. Uhre   10   67 - 63   17 

3. Chelsea 
 10  69 - 66  16 

4. Far 
 10  67 - 65  16 

5. Kinks 
 10  69 - 67  15 

6. Zico   10   67 - 66   13 

7. Marscha 
 10  68 - 69  12 

8. Idskov 
 10  64 - 66  10 

9. Kailua 
 10  64 - 70  10 

10. Faxe 
 10  59 - 62  10 

11. Steam 
 10  57 - 60  10 

12. Spurs 
 10  62 - 67  8 

 

Steam - Spurs 8 - 8 

Chelsea - Zico 8 - 9 

Faxe - Kinks 8 - 9 

Idskov - Marscha 8 - 8 

Uhre - Far 9 - 9 

Vinding - Kailua 9 - 7 

 

Næste runde:  

Kailua - Steam  

Spurs - Chelsea  

Zico - Faxe  

Kinks - Idskov  

Marscha - Uhre  

Far - Vinding  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING forsvarede med stor succes puljens 1. plads for med super-scoren 9 rigtige, 

var det en smal sag at stor-sejre over KAILUA. Så hermed har VINDING allerede nu sikret 
sig direkte adgang til Grand Prix´ens 2. runde. KAILUA´s chance for at nå op i midterfeltet 
er mikroskopisk.  

UHRE var ude i en hård kamp mod den forsvarende GP-Mester FAR og begge tippere lå side 
om side i toppen af midterfeltet og fremviste begge super-scoren 9 rigtige, så de måtte 
nøjes med et enkelt point hver. UHRE avancerede dog til placeringen lige over top-stregen 
og FAR blev liggende lunt i midterfeltet og er som minimum allerede sikret en 
kvalifikationskamp til GP`ens 2. runde. 

I det færøske lokal-brag mellem det unge tips-talent CHELSEA og træneren far ZICO, viste 
den gamle lige, at han ikke er stået helt af endnu og med en super-score på 9 rigtige til 
ZICO, blev CHELSEA lige vippet ned af pinden (top-stregen) og ZICO fik lempet sig op i 
midterfeltet og kan nu selv afgøre om det skal blive til en kvalifikationskamp til GP´ens 2. 
runde, - det kræver kun en sejr i den sidste kamp. CHELSEA er dog allerede sikret en 
kvalifikationskamp, men kan med en sejr og lidt held i den sidste kamp stadig nå over top-
stregen. 

KINKS fremviste super-scoren 9 rigtige og det var FAXE der hermed måtte indkassere et 
nederlag. KINKS er dog stadig på en lidt usikker placering i midterfeltet og det kan både gå 
den ene og den anden vej, det afhænger af den sidste kamp mod GP-Kongen IDSKOV. 
Derimod har FAXE udspillet sin rolle og kan kun i den alleryderste teori gå videre. 

GP-Mester-drengene IDSKOV og MARSCHA kæmpede hårdt for en lidt bedre placering, men 
med uafgjort efter middel-scoren 8 rigtige, kom der kun et enkelt point ind på kontoen hos 
begge. MARSCHA ligger lige under bund-stregen og kan stadig nå op, men MARSCHA skal 
ud i en hård kamp mod UHRE i den sidste kamp. IDSKOV ser ud til at have udspillet sine 
chancer i denne pulje. 

I bunden var der bundopgør mellem STEAM og SPURS og begge var lige gode med middel-
scoren 8 rigtige, så det ændrede ikke rigtig noget på placeringerne og deres chancer er 

udspillet           

  

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 8 

 

           

                                   FRYDKÆR                   LIONS                       

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                       

          NIELSEN                   FAR                  IDSKOV                NANDO                       

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                                              

    LUFCMOT      PERCY           SELECT         SPVK    ANDERUP       STEAM 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 10  72 - 65  20 

2. Lions   10   69 - 64   18 

3. Nielsen 
 10  69 - 64  17 

4. Far 
 10  67 - 64  14 

5. Idskov 
 10  64 - 66  14 

6. Nando   10   69 - 65   13 

7. LUFCMOT 
 10  67 - 68  12 

8. Percy 
 10  65 - 67  12 

9. Select 
 10  67 - 69  11 

10. SPVK 
 10  66 - 67  11 

11. Anderup 
 10  60 - 69  9 

12. Steam 
 10  57 - 64  5 

 

Far - Anderup 9 - 7 

LUFCMOT - SPVK 9 - 9 

Idskov - Frydkær 8 - 8 

Select - Nielsen 9 - 8 

Steam - Nando 8 - 8 

Lions - Percy 7 - 8 

 

Næste runde:  

Percy - Far  

Anderup - LUFCMOT  

SPVK - Idskov  

Frydkær - Select  

Nielsen - Steam  

Nando - Lions  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      FRYDKÆR GP-specialisten har sat sig på puljens 1. plads og det lykkedes for FRYDKÆR 

med middel-scoren 8 rigtige, at holde fast i placeringen efter en uafgjort kamp mod GP-
Kongen IDSKOV. FRYDKÆR har hermed det ene ben i GP`ens 2. runde. IDSKOV ligger 
derimod noget usikkert og stærkt presset i midterfeltet og for at være helt sikker for en 
slutplacering i midterfeltet, kræver det en sejr i den sidste kamp mod SPVK.  

LIONS havde en dumpe-uge med scoren 7 rigtige og det blev til et nederlag mod PERCY, 
men alligevel beholdt LIONS pladsen lige over top-stregen og kan nu med en sejr i den 
sidste kamp mod NANDO selv afgøre skæbnen i puljen. PERCY er stadig i bundfeltet, men 
har dog chancen for succes og oprykning til midterfeltet, men det ser svært ud, for 
modstanderen er den forsvarende GP-Mester FAR. 

NIELSEN missede chancen for at komme over top-stregen, da det blev til et nederlag mod 
den tidligere GP-Mester SELECT der fremviste ugens super-score 9 rigtige. NIELSEN er dog 
stadig lige under stregen og er som minimum sikret en kvalifikationskamp til GP´ens             
2. runde. SELECT fik med sejren lidt optur i bundfeltet og hvis han kan klare en sejr i den 
sidste kamp, kan SELECT måske belønnes med en slutplacering i midterfeltet. Men 
SELECT`s modstander i den sidste kamp er puljens toprytter FRYDKÆR, så det er op ad 
bakke.  

Den forsvarende GP-Mester FAR havde super-scoren 9 rigtige og stor-sejrede over 
debutanten ANDERUP, så FAR forbedrede lige positionen i midterfeltet og har nu det ene 
ben i kvalifikationsrunden, men det kan gå galt. ANDERUP har nu ikke længere nogen 
chance for at nå op. 

NANDO hentede et enkelt point i kampen mod STEAM og blev dermed lige akkurat 
hængende i midterfeltet. NANDO har dog hårde odds forude, for i den sidste kamp skal 
NANDO møde top-tipperen LIONS. STEAM i bunden har for længst udspillet sin rolle. 

Debutanten LUFCMOT mødte SPVK og begge opholdt sig i toppen af bundfeltet. Begge 
præsterede ugens super-score 9 rigtige, så de fik kun et enkelt point ud af den flotte score. 
LUFCMOT ligger og presser hårdt på lige under bund-stregen og der skal nok en sejr til i 
den sidste kamp mod ANDERUP for at der bliver chance for en kvalifikationskamp. SPVK er 
længere nede i bundfeltet men i stort set samme situation, men SPVK skal møde GP-Kongen 

IDSKOV himself        

 

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       skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

          

Harry                                                                                                                                               



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 9 

 

            

                                   FRYDKÆR                  MARSCHA                  

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                 

              UHRE               VINDING               CHELSEA              HARRY                                                     

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

        

      TØFTING               FAR          PERCY       FOREST       ZICO          AYA 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 10  72 - 61  22 

2. Marscha   10   68 - 64   17 

3. Uhre 
 10  67 - 62  16 

4. Vinding 
 10  69 - 66  15 

5. Chelsea 
 10  69 - 69  15 

6. Harry   10   69 - 67   13 

7. Tøfting 
 10  60 - 63  13 

8. Far 
 10  67 - 69  12 

9. Percy 
 10  65 - 66  12 

10. Forest 
 10  67 - 66  9 

11. Zico 
 10  67 - 73  8 

12. Aya 
 10  56 - 70  5 

 

Marscha - Chelsea 8 - 8 

Aya - Tøfting 7 - 8 

Zico - Harry 9 - 9 

Forest - Far 8 - 9 

Frydkær - Percy 8 - 8 

Vinding - Uhre 9 - 9 

 

Næste runde:  

Uhre - Marscha  

Chelsea - Aya  

Tøfting - Zico  

Harry - Forest  

Far - Frydkær  

Percy - Vinding  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      FRYDKÆR GP-Mesteren manglede før ugens kamp kun et enkelt point for at være helt 

sikker på en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. FRYDKÆR kunne fremvise ugens 
middel-score 8 rigtige og det var nok til et uafgjort resultat mod PERCY. Dermed er 
FRYDKÆR 5 point foran nærmeste konkurrent og FRYDKÆR er hermed sikret en 
adgangsbillet til GP´ens 2. runde. PERCY faldt lidt tilbage i bundfeltet og det kræver en sejr 
til PERCY i den sidste kamp mod VINDING for at have chancen for at slutte i midterfeltet. 

GP-Mesteren MARSCHA lever også livet lidt farligt her i denne pulje og med middel-scoren 
8 rigtige, blev det kun til uafgjort mod CHELSEA, men det ene point var nok til at holde fast 
på 2. pladsen, men presset for MARSCHA bliver dog større og større. MARSCHA skal ønske 
sig et godt resultat i den sidste kamp mod UHRE, der er lige i hælene ellers kan top-placering 
smuldre, men en kvalifikationsbillet til 2. runde er dog som minimum hjemme. CHELSEA har 
det ene ben i kvalifikationsrunden, men det kan gå både den ene og den anden vej.   

UHRE og VINDING er to af puljens markante tippere og de var begge på toppen med super-
scoren 9 rigtige og fik dermed kun et enkelt point ud af den flotte score, så begge er stadig 
i toppen af midterfeltet. UHRE er som minimum så godt som sikker på en billet til 
kvalifikationsrunden, hvorimod VINDING er under noget større pres. 

HARRY havde ugens super-score, men ZICO holdt sig ikke tilbage og præsterede det 
samme, så HARRY fik kun et enkelt point ind på kontoen og lever nu livet farligt i midterfeltet 
på kanten af bund-stregen. ZICO har nu helt udspillet sin chance her i puljen.  

TØFTING presser hårdt på og det lykkedes at få hentet en tynd sejr hjem mod AYA trods 
middel-scoren 8 rigtige. TØFTING har en god chance for at slutte i midterfeltet, men der 
skal point til mod ZICO, - helst 3 point for at have chancen. AYA er helt fortabt i bunden. 

De to tidligere GP-Mestre FAR og FOREST lå side om side i midten af bundfeltet, men FAR 
fremviste super-scoren 9 rigtige og så var FOREST færdig. FAR skal bare vinde over top-
tipperen FRYDKÆR i den sidste kamp, så er der gode chancer for at slutte i midterfeltet. 

FOREST er stået af og har ikke længere nogen chance for placering i midterfeltet        

 

 

Her I pulje 9 er der 4 tidlige GP-Mestre. FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, MARSCHA med 
2 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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 
adgangsbilletter til 2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en 

for denne gang        

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry   



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 10 

           

                                                                                                            

                                 FRYDKÆR                         AMIGO          

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                                              

              HARRY            LUFCMOT           FLINCA              SELECT 

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                 

        ZICO           TYNDE             VINDING           MARSCHA          FYFFE    HALVOR 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 10  72 - 63  20 

2. Amigo   10   69 - 63   20 

3. Harry 
 10  69 - 63  17 

4. LUFCMOT 
 10  67 - 65  16 

5. Flinca 
 10  69 - 67  15 

6. Select   10   67 - 68   13 

7. Zico 
 10  67 - 69  12 

8. Tynde 
 10  67 - 72  12 

9. Vinding 
 10  69 - 71  11 

10. Marscha 
 10  68 - 69  10 

11. Fyffe 
 10  60 - 66  8 

12. Halvor 
 10  60 - 68  8 

 

Frydkær - Fyffe 8 - 9 

LUFCMOT - Tynde 9 - 9 

Flinca - Halvor 8 - 8 

Marscha - Select 8 - 9 

Amigo - Harry 9 - 9 

Vinding - Zico 9 - 9 

 

Næste runde:  

Zico - Frydkær  

Fyffe - LUFCMOT  

Tynde - Flinca  

Halvor - Marscha  

Select - Amigo  

Harry - Vinding  



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      GP-specialisten FRYDKÆR førte an i denne pulje og det er lidt af en sensation, at 

FRYDKÆR blev slået af FYFFE helt fra bunden, men FYFFE kunne fremvise en super-score 
på 9 rigtige. Det chokerende nederlag rystede dog ikke FRYDKÆR, der blev siddende på 
puljens trone-sæde. FYFFE kom da også væk fra den absolutte bundplacering, men FYFFE 
er helt uden chancer for at gå videre fra denne pulje.  

Comeback-tipperen og GP-Mesteren AMIGO måtte trods super-scoren 9 rigtige, nøjes med 
uafgjort i kampen mod HARRY, så det blev kun til et enkelt point, men placeringen lige over 
top-stregen, blev der ikke rørt ved, dog er AMIGO nu under pres inden sidste kamp mod 
SELECT. Lige under top-stregen har HARRY en spinkel mulighed for at true de to førende, 
men det kræver en sejr mod stærkt-tippende VINDING i den sidste kamp. HARRY har dog 
som minimum sikret sig en kvalifikationskamp. 

Debutanten LUFCMOT dystede mod TYNDE og begge tippere var godt kørende og fremviste 
begge en score på 9 rigtige, så trods den flotte tipning fik de kun et enkelt point ud af det. 
LUFCMOT kan nu hverken nå op eller ned, så vi uddeler en billet til kvalifikationsrunden til 
LUFCMOT. TYNDE fra bundfeltet skal være meget heldig i den sidste kamp mod FLINCA, 
for at rykke op i midterfeltet.  

Comeback-tipperen FLINCA med middel-scoren 8 rigtige måtte nøjes med et enkelt point i 
kampen mod HALVOR og dermed er FLINCA stadig i midterfeltet, dog i en lidt udsat position 
før den sidste kamp mod TYNDE, men FLINCA kan dog nøjes med et enkelt point. HALVOR 
dumpede helt ned i bunden og har ikke længere nogen chancer. 

I GP-Mester-opgøret mellem MARSCHA og SELECT var det SELECT der med super-scoren 9 
rigtige havde den bedste dagsform og dermed tog SELECT et gevaldigt hop op i midterfeltet, 
dog lige over bund-stregen. Så det bliver en svær opgave for SELECT at holde placeringen 
i midterfeltet og den sidste kamp mod AMIGO bliver en stor udfordring. MARSCHA mistede 
med nederlaget nok chancen for at gå videre og MARSCHA har kun en mikroskopisk chance 
for at slutte i midterfeltet.  

ZICO havde ugens super-score, men desværre for ZICO havde modstanderen VINDING 
også den samme super-score, så det blev kun til et enkelt point til hver. ZICO røg ned i 
bundfeltet lige under bund-stregen, men ZICO har stadig en spinkel chance for at rykke 
tilbage i midterfeltet, men sidste kamp er mod FRYDKÆR, så det er op ad bakke. VINDING 
ligger langt nede i bundfeltet og har kun en meget spinkel chance for at slutte i midterfeltet. 
Men som minimum for at chancen skal være der, skal HARRY besejres i den sidste kamp og 

det kan blive uhyggelig svært       

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde.              

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

                                                                                                      Harry   



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 11 

 

                                               

                                    HARRY                      LUND 

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                      

           SELECT               NIELSEN            MARSCHA                   KINKS 

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                                        

          FAR         IDSKOV        SPURS          BRULA     HÅRVARD ANDERUP              

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Harry 
 10  69 - 63  21 

2. Lund   10   71 - 67   18 

3. Select 
 10  67 - 64  16 

4. Nielsen 
 10  69 - 69  15 

5. Marscha 
 10  68 - 63  15 

6. Kinks   10   69 - 68   12 

7. Far 
 10  67 - 70  12 

8. Idskov 
 10  64 - 65  12 

9. Spurs 
 10  62 - 62  11 

10. brula 
 10  60 - 64  10 

11. Hårvard 
 10  60 - 66  10 

12. Anderup 
 10  60 - 65  9 

 

Spurs - Idskov 8 - 8 

Harry - Marscha 9 - 8 

brula - Far 8 - 9 

Kinks - Lund 9 - 9 

Nielsen - Select 8 - 9 

Anderup - Hårvard 7 - 8 

 

Næste runde:  

Hårvard - Spurs  

Idskov - Harry  

Marscha - brula  

Far - Kinks  

Lund - Nielsen  

Select - Anderup  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      HARRY kunne fremvise en super-score på 9 rigtige og det medførte en overraskende 

sejr over GP-Mesteren MARSCHA. HARRY holdt dermed godt fast i top-placeringen og er 
allerede sikret en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. MARSCHA er ret sikker på en 
kvalifikationskamp til 2. runde og det skal gå meget galt hvis MARSCHA bliver hentet i den 
sidste kamp. 

LUND fremviste super-scoren 9 rigtige men det gjorde modstanderen KINKS også, så der 
kom kun et enkelt point ind på kontoen, men det var nok til at beholde puljens 2. plads. 
LUND er dog nu under hårdt pres inden sidste kamp mod NIELSEN. KINKS holdt fast i 
placeringen i midterfeltet lige over bund-stregen, men er hårdt presset, så KINKS´ sidste 
kamp mod den forsvarende GP-Mester FAR bliver meget afgørende. 

Den tidligere GP-Mester SELECT fremviste super-scoren 9 rigtige og det medførte en sejr 
over NIELSEN. Så SELECT har en lille chance for at slutte over top-stregen, hvis LUND 
snubler og SELECT ellers kan besejre debutanten ANDERUP i den sidste kamp. NIELSEN er 
i midterfeltet men er absolut ikke sikret, så det kan gå både den ene eller anden vej, men 
en sejr over LUND vil selvfølgelig hjælpe. 

Den forsvarende GP-Mester FAR havde ugens super-score 9 rigtige og det blev til en sejr 
over BRULA. FAR ligger nu øverst i bundfeltet og har en chance for at slutte i midterfeltet, 
men det kræver som minimum en sejr i det sidste spændende opgør mod KINKS lige på 
den anden side af bund-stregen. BRULA må nok konstatere, at chancen for oprykning til 
midterfeltet er forduftet. 

GP-Kongen IDSKOV og SPURS kæmpede begge for at komme op fra bundfeltet, men det 
uafgjorte resultat og kun et enkelt point ind på kontoen gjorde ikke situationen bedre og 
begge er stadig i bundfeltet. Der skal usandsynlig held til, hvis en af de to skal slutte i 
midterfeltet. 

Der var vaskeægte bundopgør mellem debutanten ANDERUP og HÅRVARD og her trak 
HÅRVARD med middel-scoren 8 rigtige det længste strå, da ANDERUP kun kunne ryste op 
med en score på 7 rigtige, så HÅRVARD overlod hermed den absolutte bundplacering til 

ANDERUP. Begge er uden chancer for at nå videre fra denne pulje          

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                          Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 12 

 

                                   

                                    FLINCA                    HARRY       

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                     

          VINDING            MARSCHA                FAR                    SELECT                     

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                       

        PERCY         FAXE           LUND         MURER       SPURS         STEAM                 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Flinca 
 10  69 - 65  19 

2. Harry   10   69 - 63   18 

3. Vinding 
 10  69 - 66  17 

4. Marscha 
 10  68 - 57  17 

5. Far 
 10  67 - 66  16 

6. Select   10   67 - 66   16 

7. Percy 
 10  65 - 66  13 

8. Faxe 
 10  59 - 66  13 

9. Lund 
 10  71 - 71  12 

10. Murer 
 10  66 - 65  12 

11. Spurs 
 10  62 - 65  8 

12. Steam 
 10  57 - 73  2 

 

Flinca - Marscha 8 - 8 

Far - Lund 9 - 9 

Vinding - Steam 9 - 8 

Spurs - Harry 8 - 9 

Faxe - Murer 8 - 7 

Select - Percy 9 - 8 

 

Næste runde:  

Percy - Flinca  

Marscha - Far  

Lund - Vinding  

Steam - Spurs  

Harry - Faxe  

Murer - Select  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      FLINCA comeback-tipperen fik med middel-scoren 8 rigtige, et flot uafgjort resultat i hus 

mod GP-specialisten MARSCHA og det ene point var nok til, at FLINCA kunne beholde puljens 
1. plads. MARSCHA er sikret mindst en kvalifikationskamp til 2. runde, men kan med point i 
den sidste kamp mod den forsvarende GP-Mester FAR, true de to top-ryttere.  

HARRY fremviste super-scoren 9 rigtige og det gav en sejr mod SPURS og de tre herlige 
point førte HARRY op over top-stregen, så hvis HARRY lige tager en sejr mere så er den 
direkte billet til GP´ens 2. runde hjemme. SPURS er uden chancer i bundfeltet.  

VINDING er på optur i denne pulje og super-scoren 9 rigtige var mere end modstanderen 
STEAM kunne hamle op med, så VINDING presser nu på lige under top-stregen. En 
kvalifikationskamp til 2. runde er som minimum sikret allerede, men en sejr over LUND i 
den sidste kamp kan forbedre slutresultatet. STEAM er for længe siden stået af med kun to 
point på kontoen. 

Den forsvarende GP-Mester FAR fremviste ugens super-score 9 rigtige men det gjorde 
modstanderen LUND også, så det flotte resultat kastede kun et enkelt point af sig, men FAR 
blev dog i midterfeltet og har rigtig gode muligheder for at få adgang til en kvalifikations-
kamp til GP´ens 2. runde, det kræver mindst uafgjort i den sidste kamp mod MARSCHA, 
men med en sejr kan det blive endnu bedre. LUND er kommet for langt bagud i bundfeltet 
og har ikke længere nogen chancer. 

Den tidligere GP-Mester SELECT fik med super-scoren 9 rigtige hentet en sejr hjem mod 
PERCY, men SELECT beholdt dog placeringen i midterfeltet lige over bund-stregen og kan 
nøjes med uafgjort i den sidste kamp mod MURER for at få adgang til en kvalifikationskamp 
til 2. runde. En sejr kan i princippet føre til endnu mere. PERCY der ligger lige under top-
stregen, har stadig en lille chance for succes, men en svær kamp mod FLINCA venter forude. 

FAXE og comeback-tipperen MURER kæmpede begge hårdt for at komme over bund-
stregen, men det var FAXE der med middel-scoren 8 rigtige fik hentet de tre point hjem og 
dermed kom tættest på stregen, men FAXE skal sejre i den sidste kamp mod HARRY og 
derudover være meget heldig, for at have chancen for at slutte i midterfeltet. MURER kan 

ikke længere nå noget i denne pulje       

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                          Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 13 

 

                      

                                 MARSCHA                      FRYDKÆR                      

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                             

              OMAHA                HARRY               VINDING            CHELSEA                                            

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                    

     LAUGE            FAR          HEDE       IDSKOV         SELECT         STEAM 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Marscha 
 10  68 - 65  20 

2. Frydkær   10   72 - 64   19 

3. Omaha 
 10  69 - 66  15 

4. Harry 
 10  69 - 67  15 

5. Vinding 
 10  69 - 69  14 

6. Chelsea   10   69 - 68   13 

7. Lauge 
 10  65 - 68  13 

8. Far 
 10  67 - 69  12 

9. Hede 
 10  64 - 64  11 

10. Idskov 
 10  64 - 66  11 

11. Select 
 10  67 - 66  10 

12. Steam 
 10  57 - 68  5 

 

Marscha - Omaha 8 - 7 

Vinding - Frydkær 9 - 8 

Select - Lauge 9 - 9 

Idskov - Harry 8 - 9 

Chelsea - Hede 8 - 8 

Far - Steam 9 - 8 

 

Næste runde:  

Steam - Marscha  

Omaha - Vinding  

Frydkær - Select  

Lauge - Idskov  

Harry - Chelsea  

Hede - Far  



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      GP-Mesteren MARSCHA kunne fremvise middel-scoren 8 rigtige og sandelig om ikke 

heldet var med MARSCHA, der mødte OMAHA lige nøjagtig den eneste tipper i puljen med 
dumpe-scoren 7 rigtige, så det blev alligevel til tre herlige point og en førertrøje til MARSCHA 
og allerede nu en adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde. OMAHA ligger dog stadig lige 
under top-stregen, men kan højest få en billet til en kvalifikationskamp, men det hele kan 
også smutte i sidste øjeblik, så slutkampen mod VINDING kan blive meget afgørende.  

GP-specialisten FRYDKÆR der førte puljen an, mødte VINDING men måtte indkassere et 
nederlag, da VINDING smækkede en super-score på 9 rigtige op på spillebordet. FRYDKÆR 
røg ned på 2. pladsen, men er dog allerede sikret billet til Grand Prix´ens 2. runde. VINDING 
røg trods alt op i midterfeltet, men skal ud i en hård afsluttende kamp mod OMAHA, så 
meget kan ske endnu i denne pulje. 

HARRY mødte GP-Kongen IDSKOV himself og sandelig om ikke HARRY overraskende gav 
formanden en tips-lektion med en super-score på 9 rigtige. HARRY ligger stadig i midterfeltet 
og en hård afgørende kamp mod CHELSEA venter i den sidste kamp og her vil placeringerne 
blive afgjort. IDSKOV har nu kun en meget teoretisk chance for at gå videre fra denne pulje. 

Skrappe CHELSEA måtte med middel-scoren 8 rigtige, nøjes med uafgjort mod debutanten 
HEDE og det ene point var lige netop nok til at holde CHELSEA fast i midterfeltet. CHELSEA 
skal ud i en rigtig herre-fight mod HARRY i den sidste kamp og vinder CHELSEA denne 
kamp, ser det godt ud for CHELSEA. Det ser sort ud for HEDE i bundfeltet, men en sejr over 
den forsvarende GP-Mester FAR i den sidste kamp, kan give en spinkel chance for at 
avancere til midterfeltet. 

Sidste års GP-finalist LAUGE var ude i en hård kamp mod den tidligere GP-Mester SELECT 
og da begge fyrede super-scoren 9 rigtige af, blev det kun til et enkelt point til hver og 
hermed dumpede LAUGE ned i bundfeltet lige under bund-stregen og en hård kamp mod 
GP-Kongen IDSKOV venter som sidste kamp. SELECT har udspillet sine chancer i denne 
pulje. 

I bundopgøret mellem den forsvarende GP-Mester FAR og STEAM, rendte FAR med super-
scoren 9 rigtige, af med sejren og det gav tre point ind på kontoen og fornyet håb. STEAM 

er faldet helt af i denne pulje og færdig for denne gang       

 

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       

Skrevet før 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 14 

 

     

                                      KINKS                       FLINCA                                                                

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                        

         FAR                    FOREST                 FRYDKÆR                  IDSKOV                  

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                              

     MURER     HARRY       SELECT          NUSER           FAXE         STEAM          

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Kinks 
 10  69 - 59  20 

2. Flinca   10   69 - 65   19 

3. Far 
 10  67 - 64  18 

4. Forest 
 10  67 - 64  16 

5. Frydkær 
 10  72 - 68  15 

6. Idskov   10   64 - 63   15 

7. Murer 
 10  66 - 68  12 

8. Harry 
 10  69 - 68  11 

9. Select 
 10  67 - 65  10 

10. Nuser 
 10  65 - 68  10 

11. Faxe 
 10  59 - 69  5 

12. Steam 
 10  57 - 70  5 

 

Flinca - Far 8 - 9 

Harry - Select 9 - 9 

Nuser - Murer 9 - 7 

Kinks - Frydkær 9 - 8 

Idskov - Faxe 8 - 8 

Forest - Steam 8 - 8 

 

Næste runde:  

Steam - Flinca  

Far - Harry  

Select - Nuser  

Murer - Kinks  

Frydkær - Idskov  

Faxe - Forest  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      KINKS havde super-scoren 9 rigtige og det fik GP-specialisten FRYDKÆR at føle. Så tre 

point til KINKS og optur til puljens 1. plads. Men intet er dog afgjort endnu i denne tætte 
pulje. FRYDKÆR røg lidt tilbage i midterfeltet og kan ikke længere nå en top-placering, men 
er dog ret sikker på en kvalifikationskamp til GP´ens 2. runde og bare et enkelt point i den 
sidste kamp mod IDSKOV vil være nok for sat være helt sikker. 

Comeback-tipperen FLINCA måtte slippe puljens 1. plads efter nederlaget mod den 
forsvarende GP-Mester FAR, der kunne fremvise en super-score på 9 rigtige. FLINCA er 
stadig over top-stregen men er stærkt presset af to forfølgere, hvoraf den ene er FAR lige 
under top-stregen. FAR er dog allerede sikret minimum en kvalifikationskamp til GP´ens      
2. runde og slutkampen mod HARRY vil vise om det bliver til mere.  

FOREST den tidligere GP-Mester fik med middel-scoren 8 rigtige, kun uafgjort mod STEAM, 
men en kvalifikationskamp er som minimum allerede sikret for FOREST, men det kan hvis 
heldet er med, blive til mere. STEAM er stået af i bunden af puljen. 

GP-Kongen IDSKOV fik med middel-scoren 8 rigtige kun uafgjort ud af mødet mod FAXE, 
men placeringen i midterfeltet blev lige netop bevaret og det skal gå meget galt, hvis ikke 
det bliver til en kvalifikationskamp for IDSKOV, der skal ud i en kamp mod FRYDKÆR der 
ligger side om side i samme situation, så det vil være klogt at oddse et X i denne kamp. 
FAXE er stået helt af i denne pulje og er uden chance for noget som helst. 

Comeback-tipperen MURER var lige ved og næsten og kæmpede hårdt for at komme over 
bund-stregen, men et uheldigt stort nederlag mod NUSER fra bunden, der diskede op med 
super-scoren 9 rigtige, gjorde det af med MURER´s drømme om en slutplacering i 
midterfeltet. Chancen er i hvert fald minimal. NUSER er for længst hægtet af og slutter i 
bundfeltet.  

HARRY og den tidligere GP-Mester SELECT havde begge chancen for at komme i god 
position i bundfeltet, men desværre var begge tippere lige gode og kunne begge fremvise 
super-scoren 9 rigtige og det gav kun et enkelt point til hver og det kunne ikke bruges til 

noget, så begge er færdige i denne pulje       

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp                                                   

Der spilles i alt 11 kampe, 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 
adgangsbilletter til 2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en 

for denne gang        

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 15 

 

            

                                     VINDING                     FAR                

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                     

           HARRY              FLINCA                TOFFEE                  SELECT                                                         

   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                   

    KINKS             NISSE              FOREST       MURER     SPURS        STEAM 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 10  69 - 63  19 

2. Far   10   67 - 63   18 

3. Harry 
 10  69 - 66  15 

4. Flinca 
 10  69 - 67  15 

5. Toffee 
 10  69 - 68  15 

6. Select   10   67 - 65   15 

7. Kinks 
 10  69 - 68  13 

8. Nisse 
 10  65 - 64  13 

9. Forest 
 10  67 - 68  11 

10. Murer 
 10  66 - 71  11 

11. Spurs 
 10  62 - 67  7 

12. Steam 
 10  57 - 66  7 

 

Far - Murer 9 - 7 

Select - Forest 9 - 8 

Steam - Toffee 8 - 7 

Vinding - Flinca 9 - 8 

Kinks - Nisse 9 - 8 

Harry - Spurs 9 - 8 

 

Næste runde:  

Spurs - Far  

Murer - Select  

Forest - Steam  

Toffee - Vinding  

Flinca - Kinks  

Nisse - Harry  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      VINDING i toppen fremviste super-scoren 9 rigtige og det var for meget for comeback-

tipperen FLINCA. Så VINDING sikrede sig hermed allerede en top-placering og en direkte 
adgang til Grand Prix´ens 2. runde.  FLINCA ligger i det super-tætte midterfelt og der venter 
en hård slutkamp mod KINKS før placeringerne er afgjort. 

Den forsvarende GP-Mester FAR fik med super-scoren 9 rigtige hevet en stor-sejr hjem mod 
MURER og dermed hoppede FAR helt op på puljens 2. plads og FAR er så godt som sikker 
på en direkte adgang til GP´ens 2. runde. MURER er med nederlaget nu helt uden chance 
for at komme videre. 

HARRY fik med super-scoren 9 rigtige, hentet en sejr hjem over SPURS og HARRY fører nu 
efter fintælling an i det tætte midterfelt med fire tippere der alle har 15 point, så HARRY 
skal gerne have point i den afgørende slutkamp mod NISSE. SPURS har ikke længere chance 
for at komme videre i denne pulje. 

TOFFEE havde chancen for at komme helt til tops, men drattede med dumpe-scoren              
7 rigtige og nederlaget mod STEAM, tværtimod ned fra top-stregen og er nu midt i det tætte 
midterfelt. Så TOFFEE´s sidste hårde kamp mod top-rytteren VINDING bliver ret afgørende. 
STEAM forbedrede point-høsten men er stadig i bund i denne pulje. 

De to tidligere GP-Mestre SELECT og FOREST kæmpede begge for at komme væk fra 
bundfeltet og her var det SELECT der tog stikket hjem med super-scoren 9 rigtige og dermed 
hoppede SELECT lige netop op som sidste mand i det tætpakkede midterfelt og kun den 
afsluttende kamp mod MURER vil vise hvad det bliver til. FOREST må erkende at nederlaget 
var det afgørende stød og FOREST kan ikke længere nå noget her i denne pulje. 

KINKS hev med super-scoren 9 rigtige også en sejr hjem mod NISSE og dermed fik KINKS 
fornyet håb trods placeringen i bundfeltet. Slutkampen for KINKS er imod stærke FLINCA 
så det bliver utvivlsomt en rigtig hård kamp. NISSE har lige som KINKS, chancen for at nå 
op over bundstregen, men det vil kræve at det hele går den rigtige vej og ikke mindst en 

sejr til NISSE over HARRY i den sidste kamp          

 

 

 

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       Skrevet før 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 16 

  

                          

                                   LUND                           AMIGO 

   NR. 1 OG 2 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE DIREKTE TIL 2. RUNDE    

                                                                                                                

                FRYDKÆR               CHELSEA            IDSKOV           HEDE       

MIKI   NR. 3 TIL 6 EFTER 11 KAMPE, GÅR VIDERE TIL KVALIFIKATIONSKAMPE TIL 2. RUNDE    

                              

    LUFCMOT      FAXE           BRULA          STEAM         MIKI    ANDERUP 

   NR. 7 TIL 12 EFTER 11 KAMPE, ER FÆRDIGE I TURNERINGEN    

 

Stillingen: K  ES  MS  P  

1. Lund 
 10  71 - 65  22 

2. Amigo   10   69 - 62   22 

3. Frydkær 
 10  72 - 61  20 

4. Chelsea 
 10  69 - 64  18 

5. Idskov 
 10  64 - 65  16 

6. Hede   10   64 - 63   14 

7. LUFCMOT 
 10  67 - 67  13 

8. Faxe 
 10  59 - 62  11 

9. brula 
 10  60 - 65  9 

10. Steam 
 10  57 - 64  9 

11. Miki 
 10  62 - 69  7 

12. Anderup 
 10  60 - 67  7 

 

brula - Hede 8 - 8 

Lund - Chelsea 9 - 8 

Faxe - Amigo 8 - 9 

Anderup - Idskov 7 - 8 

Steam - Frydkær 8 - 8 

LUFCMOT - Miki 9 - 8 

 

Næste runde:  

Miki - brula  

Hede - Lund  

Chelsea - Faxe  

Amigo - Anderup  

Idskov - Steam  

Frydkær - LUFCMOT  

 



KOMMENTARER EFTER 10. KAMP: 

 

      LUND fremviste super-scoren 9 rigtige og det medførte en sejr over CHELSEA og et hop 

til den absolutte top-placering for LUND, der dog er stærkt presset af to andre velkendte 
tidligere GP-Mestre. Så slutkampen mod HEDE kan blive ret afgørende, men som minimum 
er kvalifikationskamp til 2. runde dog sikret. CHELSEA kan efter nederlaget ikke længere nå 
top-placering men er dog allerede sikret en kvalifikationskamp til GP´ens 2. runde. 

Comeback-tipperen AMIGO fremviste også super-scoren 9 rigtige og hoppede med sejren 
over FAXE op over top-stregen, men slutkampen mod ANDERUP bliver ret afgørende for 
AMIGO`s slutplacering. FAXE er under bund-stregen og har kun en meget teoretisk chance 
for at gå videre. 

GP-specialisten FRYDKÆR formåede meget overraskende, kun at spille uafgjort mod STEAM 
og dermed måtte FRYDKÆR slippe puljens 1. plads og tage til takke med den truende 
placering lige under top-stregen og FRYDKÆR kan nu ikke længere bestemme sin egen 
skæbne, men som minimum har FRYDKÆR sikret sig en kvalifikationskamp til GP´ens          
2. runde. STEAM i bundfeltet, har nu ikke længere mulighed for at komme videre.  

GP-Kongen IDSKOV fik med middel-scoren 8 rigtige listet en lidt heldig sejr hjem mod 
debutanten ANDERUP, der var den eneste i puljen med dumpe-scoren 7 rigtige. IDSKOV er 
hermed ret sikker på en kvalifikationskamp til GP´ens 2. runde, men mindst et enkelt point 
i den afsluttende kamp mod STEAM vil gøre det helt sikkert. ANDERUP er nu i bund og helt 
uden chance for at gå videre.  

Debutanten HEDE spillede med middel-scoren 8 rigtige, uafgjort mod BRULA og HEDE blev 
med det ene point lige netop hængende i midterfeltet, men er stærkt presset og skal 
uheldigvis møde top-tipperen LUND i den sidste kamp. BRULA er nu så langt tilbage i 
bundfeltet, at der ikke længere er nogen chance for videre deltagelse. 

Debutanten LUFCMOT fik med super-scoren 9 rigtige, hentet en sejr hjem mod MIKI og 
dermed har LUFCMOT selv bolden og der er en spinkel chance for noget mere, men det 
kræver bl.a. en sejr over GP-specialisten FRYDKÆR i den sidste kamp. MIKI er nu stået helt 

af og har ikke længere nogle muligheder i denne pulje       

 

 

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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 
adgangsbilletter til 2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en 

for denne gang        

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

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

 

                                                                                                      Harry                                                                                                       


