
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Puljespillet 11. kamp * 

 

6 RIGTIGE 5 RIGTIGE 4 RIGTIGE 3 RIGTIGE

  

AMIGO  AGGER  ANDERUP  BAMSE 

CHELSEA  ARSENAL  FAXE  BRULA 

FRYDKÆR  AYA  FLINCA  LIVPOOL 

FYFFE  DEVILS  KAILUA  STEAM 

HALVOR  FAR  KINKS  TYNDE 

HÅRVARD  FOREST  LUCKY 

LAUGE  FUTTE  LUFCMOT  2 RIGTIGE 

LUND  HARRY  MARSCHA  HEDE 

MURER  IDSKOV  STOKE  NIELSEN 

SELECT  LIONS  ZICO 

SPURS  MIKI     

SPVK  MIKKEL   

TØFTING  NANDO   

VINDING  NISSE   

  NUSER   

  OMAHA   

  PERCY   

  SCHØN   

  TOFFEE  

  UHRE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Direkte videre til Grand Prix Turneringens 2. runde: 

 

VINDING:   6 signaturer (vinder af 6 puljer)      

 

AMIGO:  4 signaturer (vinder af 1 pulje) 

 

 

FRYDKÆR:  4 signaturer (vinder af 3 puljer) 

 

 

HARRY:  4 signaturer (vinder af 2 puljer) 

 

LUND:   4 signaturer (vinder af 2 puljer) 
  

 

FAR:  2 signaturer  

 

 

FLINCA:  2 signaturer (vinder af 1 pulje) 

 

 

UHRE:  2 signaturer  

 

CHELSEA:   1 signatur 

 

 

KINKS:  1 signatur 

 

 

LIONS:  1 signatur 

 

 

MARSCHA:  1 signatur  (vinder af 1 pulje) 

 

   



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 1 

 

                                                                                                        

                                     VINDING                  CHELSEA                                                                            

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

                                                

        LUFCMOT            HARRY                SELECT                   MARSCHA 

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

            

       FAR            PERCY          SPURS         FYFFE        IDSKOV         STEAM    

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding  11  75 - 66  23 

2. Chelsea   11   75 - 75   19 

3. LUFCMOT  11  71 - 67  18 

4. Harry  11  74 - 71  16 

5. Select  11  73 - 69  15 

6. Marscha   11   72 - 67   15 

7. Far  11  72 - 72  15 

8. Percy  11  70 - 70  13 

9. Spurs  11  68 - 70  13 

10. Fyffe  11  66 - 69  13 

11. Mikkel  11  69 - 70  12 

12. Steam  11  60 - 79  1 

 

Marscha - LUFCMOT 4 - 4 

Select - Steam 6 - 3 

Far - Spurs 5 - 6 

Percy - Chelsea 5 - 6 

Harry - Fyffe 5 - 6 

Mikkel - Vinding 5 - 6 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING var før sidste runde sikret videre deltagelse, men alligevel fortsatte 

VINDING ufortrødent sejrsstimen og med ugens super-score 6 rigtige, fik MIKKEL det 
afgørende stød ud af turneringen. VINDING tabte de første to kampe her i Grand Prix´en, 
men derefter har VINDING har været godt tippende i resten af 1. runde og nåede 7 sejre. 
Så tillykke til VINDING, der er stensikkert videre. MIKKEL er færdig i Grand Prix´en for 
denne gang.  

CHELSEA kan i høj grad takke favoritholdet CHELSEA, for at det blev til super-scoren            
6 rigtige, for fodboldholdet CHELSEA`s overraskende sejr gav også tipperen CHELSEA en 
sejr og et ordentlig hop helt op over top-stregen, hvor der var en billet til Grand Prix´ens   
2. runde i belønning. Så tillykke til CHELSEA med den flotte indsats. PERCY ville med en 
sejr være rykket op i midterfeltet, men sådan skulle det ikke gå og PERCY er færdig.  

Debutanten LUFCMOT lå over top-stregen før sidste fløjt og havde fingrene i den direkte 
billet og LUFCMOT fik trods scoren 4 rigtige alligevel hentet et enkelt point hjem mod den 
tidligere GP-Mester MARSCHA, men det var ikke nok og et ærgerligt fald ned fra top-feltet 
blev en realitet, men en billet til en ny kvalifikationskamp, blev det trods alt til. MARSCHA 
blev med det uafgjorte resultat, lige netop efter fintælling hængende i midterfeltet og får 
nu et forsøg mere.  

HARRY fremviste ugens middel-score 5 rigtige, men det var ikke nok mod FYFFE og hermed 
lykkedes det ikke for HARRY, at komme om på den sjove side af top-stregen, der skulle en 
sejr til, så HARRY må nu ud i en alt eller intet kvalifikationskamp om en billet til Grand 
Prix´ens 2. runde. FYFFE var allerede før den sidste kamp afskrevet for denne gang.  

Den tidligere GP-Mester SELECT hang ellers nede i bundfeltet, men med super-scoren            
6 rigtige blev det til en stor-sejr mod STEAM, der havde dumpe-scoren 3 rigtige og dermed 
tog SELECT et gevaldigt spring op i midterfeltet og sikrede sig dermed en kvalifikationskamp. 
STEAM opnåede kun et enkelt point i denne pulje, hvor det gik skævt lige fra starten og det 
skal dog også bemærkes, at STEAM har været forfulgt af en ufattelig høj mod-score i denne 
pulje.  

Den forsvarende GP-Mester FAR lå ellers lunt i midterfeltet, men et overraskende nederlag 
mod SPURS, der fremviste super-scoren 6 rigtige, gav FAR et alvorligt knock-out stød, helt 
ned under bund-stregen og det var det helt slut efter fintællingen. En bitter pille at sluge 

for FAR. Modstanderen SPURS var allerede afskrevet inden sidste kamp       

 

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       

Som det fremgår levede ingen af favoritterne op til favoritværdigheden. 

SELECT og MARSCHA gik dog videre til kvalifikationskamp. 

FAR skuffede i denne pulje.  

Der var også ventet mere af PERCY, SPURS og STEAM.  

VINDING er puljens helt store positive overraskelse.                                  Harry                                                                                                                                                                                                       



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 2 

 

                                                                                                                                              

                                 

 

                                   AMIGO                          FAR                       

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

                                                                                                                                                                                                                                                     

        LAUGE                FLINCA                 KINKS                    FRYDKÆR                                                                                                      

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

               

 NIELSEN   IDSKOV        MARSCHA         LIVPOOL  HÅRVARD ANDERUP  

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Amigo 
 11  75 - 71  20 

2. Far   11   72 - 68   19 

3. Lauge 
 11  71 - 70  18 

4. Flinca 
 11  73 - 70  17 

5. Kinks 
 11  73 - 69  16 

6. Frydkær   11   78 - 74   15 

7. Nielsen 
 11  71 - 68  15 

8. Idskov 
 11  69 - 69  15 

9. Marscha 
 11  72 - 71  12 

10. Livpool 
 11  68 - 78  10 

11. Hårvard 
 11  66 - 71  10 

12. Anderup 
 11  64 - 73  8 

 

 

Far - Nielsen 5 - 2 

Hårvard - Livpool 6 - 3 

Kinks - Amigo 4 - 6 

Frydkær - Lauge 6 - 6 

Flinca - Idskov 4 - 5 

Anderup - Marscha 4 - 4 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      Comeback-tipperen AMIGO lå hårdt presset lige over top-stregen, men AMIGO gjorde 

det nødvendige og med super-scoren 6 rigtige blev det til en stor-sejr over KINKS og et hop 
op til puljens absolutte top-placering. Så tillykke til tips-veteranen AMIGO, der hermed har 
indløst billet til Grand Prix´ens 2. runde. KINKS ville med en sejr have været over top-
stregen, men KINKS må nu i stedet ud i en opslidende kvalifikations-kamp.  

Den forsvarende GP-Mester FAR lå på baghjul langt nede i midterfeltet, men med middel-
scoren 5 rigtige lykkedes det at få en stor-sejr hjem mod NIELSEN, der fik satset lidt for 
meget og kun opnåede 2 rigtige. FAR tog dermed et ordentlig hop, helt op over top-stregen 
og får som belønning en billet til Grand Prix´ens 2. runde, så tillykke med det. NIELSEN´s 
fejlskud i den sidste kamp kostede dyrt og NIELSEN røg ned under bund-stregen og helt ud. 

LAUGE sidste års GP-Finalist opnåede med super-scoren 6 rigtige uafgjort mod GP-
Specialisten FRYDKÆR. Havde LAUGE vundet var han gået direkte videre, men nu må 
LAUGE i stedet ud i en kvalifikations-kamp. FRYDKÆR var under bund-stregen før den sidste 
kamp, men det uafgjorte resultat, var lige netop nok til at FRYDKÆR hoppede op over bund-
stregen efter fintælling, men den fænomenale egen-score (turneringens bedste) gjorde 
udslaget og en kvalifikationskamp venter forude.  

Comeback-tipperen FLINCA førte puljen an før den sidste kamp, men en fæl afslutning med 
kun 4 rigtige betød et nederlag mod GP-Kongen IDSKOV der ellers kun havde den beskedne 
middel-score 5 rigtige. FLINCA havde billetten i hånden, men måtte smide den og i stedet 
tage til takke med en kvalifikationskamp. IDSKOV skulle sejre for at have en chance for at 
komme op i midterfeltet og det lykkedes også, men desværre var IDSKOV`s egenscore den 
svageste i fintællingen mellem tre tippere med samme point-tal og GP-kongen overraskende 
ude efter Grand Prix´ens 1. runde.  

Den tidligere GP-Mester MARSCHA var allerede stået af inden sidste kamp i denne pulje. Så 
det blev til en afslappende afsluttende kamp med kun 4 rigtige, men alligevel et enkelt point 
mod debutanten ANDERUP. Men en skuffende slutplacering for MARSCHA, der nu er ude. 
Debutanten ANDERUP fik kærligheden at føle her i puljen, hvor ANDERUP sluttede i bunden. 

I bunden en afsluttende kamp mellem HÅRVARD og debutanten LIVPOOL. Her fik HÅRVARD 
lidt oprejsning, for med super-scoren 6 rigtige blev det til en lille afklapning til LIVPOOL, 
men slutplaceringen i bundfeltet blev ikke ændret. Dog en kendsgerning, at begge tippere 

er ude for denne gang       

 

 

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       

To af favoritterne AMIGO og FAR levede helt op til favoritværdigheden. 

LAUGE og KINKS opnåede dog en kvalifikationkamp. 

IDSKOV og MARSCHA skuffede i denne pulje.    

                                                                                                         Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 3 

 

                                        

                                   VINDING                   LUND                                                           

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

                                                                              

           FOREST                SELECT                 UHRE                   SCHØN     

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

                

   AGGER      IDSKOV          ZICO             TYNDE        MARSCHA      STEAM         

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 11  75 - 61  24 

2. Lund   11   77 - 73   19 

3. Forest 
 11  72 - 68  19 

4. Select 
 11  73 - 69  17 

5. Uhre 
 11  72 - 70  17 

6. Schøn   11   72 - 71   15 

7. Agger 
 11  67 - 70  15 

8. Idskov 
 11  69 - 69  14 

9. Zico 
 11  71 - 73  13 

10. Tynde 
 11  70 - 75  11 

11. Marscha 
 11  72 - 75  8 

12. Steam 
 11  60 - 76  4 

 

 

 

 

Select - Schøn 6 - 5 

Lund - Idskov 6 - 5 

Vinding - Tynde 6 - 3 

Uhre - Zico 5 - 4 

Forest - Marscha 5 - 4 

Agger - Steam 5 - 3 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING havde sikret sig puljens 1. plads for længe siden og føringen var aldeles 

suveræn, med et forspring på 5 point til nærmeste tipper, men alligevel sluttede VINDING 
lige dominansen af med at fremvise en super-score på 6 rigtige og en kæmpe-sejr over 
TYNDE. Ikke for at forklejne VINDING`s præstation, men den samlede modscore på 61 er 
hele turneringens suverænt laveste. Men tillykke til VINDING der nu er sikret en billet til 
Grand Prix´ens 2. runde. TYNDE i bundfeltet er derimod færdig for denne gang. 

LUND var før sidste kamp, stærkt presset lige over top-stregen, men LUND gjorde det der 
skulle til, nemlig fremvisning af ugens super-score 6 rigtige og så kunne selv en GP-Konge 
IDSKOV ikke være med og LUND sluttede over top-stregen efter fintælling, men den 
fabelagtige egen-score gjorde udslaget. LUND har hermed direkte adgang til Grand 
Prix´ens 2. runde, så tillykke med det. IDSKOV har ikke rigtig vist flaget i denne sæson og 
IDSKOV har ikke vist den tipning som den fine GP-Konge-titel berettiger til og det lykkedes 
heller ikke at komme videre fra denne pulje.   

Den tidligere GP-Mester FOREST kæmpede hårdt til det sidste og sluttede af med en sejr 
med middel-scoren 5 rigtige mod den velkendte GP-Mester MARSCHA, der dog havde givet 
helt op. FOREST sluttede lige under stregen med samme point-tal som nr. 2, men en 
betydelig dårligere samlet egen-score, så FOREST må ud i en kvalifikationskamp. MARSCHA 
slutter meget overraskende næsten i bund i denne pulje.  

Den tidligere GP-Mester SELECT lå usikkert i midterfeltet, så SELECT afsluttede for en 
sikkerheds skyld med super-scoren 6 rigtige og det medførte en sejr over SCHØN og en 
sikker kvalifikations-billet til SELECT. Trods nederlaget lykkedes det for SCHØN, lige netop 
at blive hængende over bund-stregen, dog efter fintælling og dermed får SCHØN adgang til 
en kvalifikations-kamp. 

UHRE var også stærkt presset i midterfeltet, så en sejr var nødvendig og det lykkedes trods 
middel-scoren 5 rigtige og det var mere end modstanderen ZICO kunne præstere. Så UHRE 
går videre til en kvalifikationskamp. Derimod lykkedes det ikke for ZICO at komme videre, 
der skulle en sejr til og det glippede, så ZICO er færdig. 

AGGER havde en spinkel chance lige til det sidste og det blev da også med middel-scoren  
5 rigtige, til en sejr over STEAM, men AGGER blev Sorteper efter fintællingen og er hermed 

helt ude. STEAM i bunden fik aldrig gang i tipningen i årets Grand Prix Turnering       

  

  

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       

Ingen af de 4 favoritter levede op til favoritværdigheden. 

FOREST og SELECT er dog videre til kvalifikationskamp. 

IDSKOV og MARSCHA skuffede i denne pulje.  

Puljens helt store positive overraskelse er VINDING.                                                                                                          

                                                                                                     Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 4 

 

                                                           

                                       VINDING                HARRY                                 

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

                                                       

          FRYDKÆR              MARSCHA               TYNDE                NIELSEN                       

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

                                                 

           SELECT       STOKE      ZICO        HEDE           AYA             STEAM                  

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 11  75 - 66  24 

2. Harry   11   74 - 65   22 

3. Frydkær 
 11  78 - 65  21 

4. Marscha 
 11  72 - 65  20 

5. Tynde 
 11  70 - 70  17 

6. Nielsen   11   71 - 69   16 

7. Select 
 11  73 - 67  15 

8. Stoke 
 11  68 - 76  11 

9. Zico 
 11  71 - 75  10 

10. Hede 
 11  66 - 73  9 

11. Aya 
 11  61 - 74  8 

12. Steam 
 11  60 - 74  8 

 

 

 

Nielsen - Select 2 - 6 

Stoke - Steam 4 - 3 

Frydkær - Tynde 6 - 3 

Aya - Zico 5 - 4 

Marscha - Vinding 4 - 6 

Hede - Harry 2 - 5 

 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING vandt top-braget mellem de to førende i denne pulje, selv om MARSCHA GP-

Mesteren ellers nok var favorit, men VINDING affyrede lige ugens super-score 6 rigtige og 
det var rigeligt til en stor-sejr mod MARSCHA der havde lidt af en dumpe-uge med kun         
4 rigtige. VINDING hermed suveræn vinder af denne pulje, så tillykke med den direkte 
adgangsbillet til 2. runde. MARSCHA måtte til gengæld forlade top-stregen og gled ned i 
midterfeltet, men får dog endnu en chance i en kvalifikationskamp. 

HARRY fremviste middel-scoren 5 rigtige og det var mere end rigeligt til en sejr over 
debutanten HEDE, der havde absolut bund-score med kun 2 rigtige. De tre kærkomne point, 
førte HARRY op over top-stregen og som belønning for denne fine præstation, fik HARRY 
udleveret en direkte adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde.  HEDE var på forhånd sat af 
i denne pulje og er nu helt færdig for denne omgang. 

GP-Specialisten FRYDKÆR havde luret chancen for at komme helt til tops og FRYDKÆR 
gjorde hvad han kunne og med super-scoren 6 rigtige blev TYNDE totalt udraderet. 
FRYDKÆR nåede dog alligevel ikke over top-stregen, men en kvalifikationskamp er dog 
hjemme. TYNDE var godt placeret i midterfeltet så resultatet betød ikke noget for TYNDE, 
der på forhånd var sikret en kvalifikationskamp. 

NIELSEN med den absolutte dumpe-score 2 rigtige, fik en ordentlig en på hatten i opgøret 
mod den tidligere GP-Mester SELECT, men kampen var en slags træningskamp, for uanset 
resultatet var NIELSEN sikret en kvalifikationskamp, mens SELECT der ellers fulgte NIELSEN 
helt til dørs, ikke kunne nå op, - der manglede lige netop en enkelt pind.  

STOKE med scoren 4 rigtige fik minsandten hevet en sejr hjem over STEAM,- begge tippere 
var dog allerede inden bundkampen, sat helt af. STOKE fik dog pyntet lidt på slut-
placeringen, hvorimod STEAM røg helt til bunds. Så begge tippere er færdige i Grand Prix 
Turneringen for denne gang. 

AYA fik med middel-scoren 5 rigtige hevet en sejr hjem mod ZICO, så AYA slap med sejren 
væk fra puljens sidsteplads og ZICO rykkede lige et lille hak ned, men begge var på forhånd 

helt uden chancer for at gå videre og de takker begge af for denne gang       

 

  

  

 

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       

Ingen af favoritterne levede op til favoritværdigheden. 

FRYDKÆR og MARSCHA samt outsiderne TYNDE og NIELSEN  

er dog klar til kvalifikationskamp. 

SELECT skuffede lidt her og røg ud.    

STEAM var ellers i god form og der var ventet mere.   

VINDING var puljens store positive overraskelse.                                                  Harry                                                          



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 5 

 

                  

                                      LUND                         HARRY 

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

                                         

         BAMSE            NIELSEN          ARSENAL               FRYDKÆR                     

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

                                   

   MURER       AMIGO         IDSKOV       FOREST           MIKI            FAXE         

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Lund 
 11  77 - 70  24 

2. Harry   11   74 - 71   19 

3. Bamse 
 11  72 - 73  17 

4. Nielsen 
 11  71 - 70  17 

5. Arsenal 
 11  69 - 66  17 

6. Frydkær   11   78 - 71   16 

7. Murer 
 11  72 - 68  16 

8. Amigo 
 11  75 - 80  13 

9. Idskov 
 11  69 - 71  13 

10. Forest 
 11  72 - 72  12 

11. Miki 
 11  67 - 76  9 

12. Faxe 
 11  63 - 71  9 

 
  

        

 

Murer - Nielsen 6 - 2 

Frydkær - Lund 6 - 6 

Miki - Amigo 5 - 6 

Faxe - Idskov 4 - 5 

Arsenal - Forest 5 - 5 

Harry - Bamse 5 - 3 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      LUND havde for længe siden sikret sig puljens 1. plads, men affyrede alligevel ugens 

super-score 6 rigtige. Modstanderen den skrappe GP-Specialist FRYDKÆR holdt sig ikke 
tilbage og præsterede det samme, så det blev til et enkelt point til hver. LUND kan hermed 
tilføje 7 sejre på CV´et og kun et enkelt nederlag, - mod pulje-to´eren. Så tillykke LUND 
med den direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. FRYDKÆR blev lige på yderste mandat 
hængende i midterfeltet efter fintælling og takket være den fænomenale egen-score. Så 
FRYDKÆR er her videre til kvalifikationskamp. 

HARRY var ude i et lokal-opgør mod lærlingen BAMSE og HARRY læremesteren kunne 
med en middel-score alligevel hente en stor-sejr hjem, så den gamle er ikke helt stået af. 
Tværtimod overtog HARRY pladsen lige over top-stregen og en direkte billet til Grand 
Prix´ens 2. runde blev uddelt for denne flotte præstation. BAMSE følger dog læremesteren 
lige i hælene, men må ud i en kvalifikationskamp, for at vise sit værd. 

NIELSEN lå på puljens 2. plads og havde allerede indsnuset den friske duft, fra den direkte 
adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde, men nerverne slog klik for NIELSEN, der kun 
kunne fremvise en score på 2 rigtige, så det udnyttede MURER der med super-scoren 6 
rigtige fik en prangende stor-sejr i hus. NIELSEN får dog endnu en chance i en 
kvalifikationskamp. MURER gjorde hvad han kunne og var meget tæt på, men efter 
fintællingen forblev MURER dog liggende lige under bund-stregen og det er forbi for denne 
gang. 

Den tidligere GP-Mester AMIGO var allerede lige som modstanderen MIKI, inden kampen 
dømt ude, så træningskampen blev vundet af AMIGO med super-scoren 6 rigtige. Begge 
tippere er hermed færdige. 

ARSENAL spillede på det sikre og fik hentet det nødvendige ene point hjem i varmen og 
dermed holdt ARSENAL med middel-scoren 5 rigtige, fast på pladsen, der giver en ny chance 
i form af en kvalifikationskamp. Modstanderen den tidligere GP-Mester FOREST må se i 
øjnene, at G.P.´en er færdig for denne gang. 

FAXE kæmpede for at komme væk fra puljens sidsteplads, men i kampen mod selve GP-
Kongen IDSKOV, kom der alligevel for mange nerver på og FAXE kunne kun fremvise en 
score på 4 rigtige og det kunne IDSKOV dog gøre bedre. Så FAXE forblev på bundpladsen 

og GP-Kongen IDSKOV på en skuffende slutplacering langt nede i bundfeltet           

 

 

 

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       

Ingen af favoritterne levede op til favoritværdigheden. 

ARSENAL og FRYDKÆR er dog videre til kvalifikationskamp. 

AMIGO, IDSKOV og FOREST skuffede alle og er ude. 

LUND overraskede meget positivt i denne pulje. 

    Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 6 

 

                     

 

                                   VINDING                    AMIGO 

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

                                                                                                          

              FRYDKÆR                  FUTTE                MURER         LUFCMOT                              

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

                                               

         IDSKOV       DEVILS       PERCY     ANDERUP     STEAM        LUCKY                 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 11  75 - 66  21 

2. Amigo   11   75 - 70   20 

3. Frydkær 
 11  78 - 73  19 

4. Futte 
 11  74 - 72  16 

5. Murer 
 11  72 - 69  16 

6. LUFCMOT   11   71 - 70   15 

7. Idskov 
 11  69 - 67  15 

8. Devils 
 11  74 - 74  13 

9. Percy 
 11  70 - 74  13 

10. Anderup 
 11  64 - 73  11 

11. Steam 
 11  60 - 67  10 

12. Lucky 
 11  63 - 70  8 

 

 

Vinding - LUFCMOT 6 - 4 

Percy - Lucky 5 - 4 

Idskov - Steam 5 - 3 

Devils - Murer 5 - 6 

Futte - Amigo 5 - 6 

Frydkær - Anderup 6 - 4 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING var på puljens 1. plads inden sidste kamp, men den tætte placering i puljen 

betød at VINDING måtte fortsætte på fuld damp også i den sidste kamp, så med super-
scoren 6 rigtige, gik det ud over debutanten LUFCMOT, der måtte indkassere et stort 
nederlag. Suveræne VINDING ønskes hermed tillykke med den direkte adgangsbillet til 
Grand Prix´ens 2. runde. Debuterende LUFCMOT blev dog hængende i midterfeltet på 
yderste mandat og efter fintælling, så LUFCMOT er klar til sin første kvalifikationskamp til 
G.P.´ens 2. runde.  

Den tidligere GP-Mester AMIGO skulle bruge en sejr, for at være helt sikker på en direkte 
billet, så AMIGO måtte helt op på den store klinge, men så var super-scoren 6 rigtige også 
hjemme og det kunne FUTTE ikke hamle op med. Så AMIGO snupper puljens sidste direkte 
billet til 2. runde. Det lykkedes dog for FUTTE, at blive i midterfeltet og en ny kvalifikations-
kamp venter forude. 

GP-Specialisten FRYDKÆR pressede hårdt på lige under top-stregen, men selv om 
FRYDKÆR fremviste super-scoren 6 rigtige og sejrede stort mod debutanten ANDERUP, 
lykkedes det ikke for FRYDKÆR, at komme over top-stregen, men en kvalifikationskamp var 
dog hjemme. Debutanten ANDERUP kom ikke længere end til bundfeltet og er færdig for 
denne gang. 

MURER kæmpede sin chance i bundfeltet og det lykkedes faktisk for MURER, med super-
scoren 6 rigtige, at hente en sejr hjem i varmen mod DEVILS. Sejren løftede MURER op i 
midterfeltet og som belønning får MURER endnu en chance i form af en kvalifikationskamp 
til Grand Prix´ens 2. runde. DEVILS måtte derimod gå den tunge gang ned i bundfeltet og 
dermed var det forbi for denne gang. 

GP-Kongen IDSKOV havde chancen for en kvalifikationskamp lige til det sidste og IDSKOV 
gjorde hvad han kunne og med middel-scoren 5 rigtige, blev det til en stor-sejr over STEAM. 
Men uheldet var ude for IDSKOV, der efter fintælling måtte forblive lige under bund-stregen 
og dermed er det slut for denne gang. STEAM forblev tæt på bunden og er også helt færdig. 

PERCY havde en yderst teoretisk chance lige til det sidste, men selv om det med middel-
scoren 5 rigtige, blev til en sejr over LUCKY, lykkedes det kun at forbedre placeringen et 

enkelt hak. LUCKY slutter puljen af, så begge tippere er færdige i årets Grand Prix         

      

 

  

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       

AMIGO levede som den eneste op til favoritværdigheden. 

FRYDKÆR har trods alt opnået en kvalifikationskamp. 

IDSKOV var tæt på, men alligevel er det lidt skuffende. 

VINDING var puljens store positive overraskelse. 

                                                                                                       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    

                                

      IDSKOV       KAILUA    MARSCHA       FAXE          STEAM         SPURS         

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 11  75 - 66  23 

2. Uhre   11   72 - 67   20 

3. Chelsea 
 11  75 - 72  17 

4. Far 
 11  72 - 71  16 

5. Kinks 
 11  73 - 72  15 

6. Zico   11   71 - 70   14 

7. Idskov 
 11  69 - 70  13 

8. Kailua 
 11  68 - 73  13 

9. Marscha 
 11  72 - 74  12 

10. Faxe 
 11  63 - 66  11 

11. Steam 
 11  60 - 64  10 

12. Spurs 
 11  68 - 73  9 

 

 

Kailua - Steam 4 - 3 

Spurs - Chelsea 6 - 6 

Zico - Faxe 4 - 4 

Kinks - Idskov 4 - 5 

Marscha - Uhre 4 - 5 

Far - Vinding 5 - 6 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING førte puljen an inden sidste kamp og var stort set sikker på 1. pladsen, men 

alligevel blev VINDING ved med at brilliere til det sidste. Afslutningen med super-scoren 6 
rigtige gik ud over den regerende GP-Mester FAR, der måtte lægge ryg til et nederlag. 
VINDING hermed suveræn vinder af puljen og tillykke med den direkte billet til 2. runde. 
FAR var inden sidste kamp allerede sikret en kvalifikationskamp, så den er trods alt hjemme.  

UHRE skulle bruge en sejr, for at være helt sikker på en direkte billet og det levede UHRE 
med middel-scoren 5 rigtige op til for i mødet med den tidligere GP-Mester MARSCHA blev 
det til en sejr og den direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde var hermed hjemme, - tillykke. 
MARSCHA ville med en sejr have fået en kvalifikationskamp, men det overraskende nederlag 
førte i stedet MARSCHA langt ned i bundfeltet og slutresultatet betød en exit til MARSCHA 
her allerede efter 1. runde.  

CHELSEA havde en lille chance for at komme over top-stregen og CHELSEA gjorde det han 
skulle, - nemlig fyre en super-score af, men de 6 rigtige kunne modstanderen SPURS godt 
matche og dermed blev det kun til et enkelt point, men trods alt er der en ny chance i form 
af en kvalifikationskamp. Trods den flotte score, nåede SPURS ikke at komme væk fra 
bundplaceringen og SPURS er hermed ude for denne gang. 

KINKS var presset i midterfeltet lige til det sidste, men selv om KINKS med scoren 4 rigtige, 
måtte indkassere et nederlag mod GP-Kongen IDSKOV himself, blev KINKS hængende i 
midterfeltet og får som belønning adgang til en kvalifikationskamp. IDSKOV kæmpede sin 
spinkle chance, men selv om det blev til en sejr flaskede de øvrige resultater sig ikke rigtig 
og IDSKOV sluttede lige under bund-stregen og er hermed ude for denne gang. 

ZICO levede livet farligt på kanten af bund-stregen og selv om ZICO affyrede den lidt 
undermåler-agtige score 4 rigtige, var heldet med ZICO, for modstanderen FAXE var lige så 
dårligt tippende, så begge fik lidt heldigt et enkelt point ud af anstrengelserne og det var 
lige netop nok til, at ZICO blev hængende over bund-stregen og dermed får en invitation til 
en kvalifikationskamp. FAXE må derimod se sig ude af Grand Prix´en. 

KAILUA kæmpede i bundfeltet for den teoretiske mulighed og det blev da også mirakuløst 
til en sejr mod STEAM trods den tynde score på 4 rigtige. Men det var alligevel ikke nok og 

KAILUA er færdig for denne gang og det er STEAM tæt på bunden også       

    

     

  

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       

Outsideren VINDING viste flaget i denne pulje. 

FAR og KINKS opnåede dog begge en kvalifikationskamp. 

IDSKOV og MARSCHA skuffede i denne pulje. 

VINDING var puljens helt store positive overraskelse. 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 8 

 

           

                                   FRYDKÆR                   LIONS                       

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

                                                     

           NIELSEN                    FAR                      NANDO                SPVK      

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

                                              

     IDSKOV  LUFCMOT      PERCY           SELECT       ANDERUP       STEAM 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 11  78 - 71  21 

2. Lions   11   74 - 69   19 

3. Nielsen 
 11  71 - 67  17 

4. Far 
 11  72 - 69  15 

5. Nando 
 11  74 - 70  14 

6. SPVK   11   72 - 72   14 

7. Idskov 
 11  69 - 72  14 

8. LUFCMOT 
 11  71 - 72  13 

9. Percy 
 11  70 - 72  13 

10. Select 
 11  73 - 75  12 

11. Anderup 
 11  64 - 73  10 

12. Steam 
 11  60 - 66  8 

 

 

Percy - Far 5 - 5 

Anderup - LUFCMOT 4 - 4 

SPVK - Idskov 6 - 5 

Frydkær - Select 6 - 6 

Nielsen - Steam 2 - 3 

Nando - Lions 5 - 5 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      FRYDKÆR GP-specialisten havde inden sidste kamp, det ene ben i 2. runde, men 

alligevel fremviste FRYDKÆR en super-score på 6 rigtige, men modstanderen den tidligere 
GP-Mester SELECT kæmpede også for sagen og fremviste den samme flotte score, så det 
blev kun til et enkelt point til hver. Men det var rigeligt for FRYDKÆR, der bevarede puljens 
1. plads og dermed er direkte videre til Grand Prix´ens 2. runde, - så tillykke med det. Trods 
super-scoren 6 rigtige i den sidste kamp, lykkedes det ikke for SELECT, at komme videre og 
det er slut for denne gang. 

LIONS trippede nervøst rundt på top-stregen, men satsede på det sikre og med middel-
scoren 5 rigtige, lykkedes det LIONS at hive et uafgjort resultat hjem og et enkelt point ind 
på kontoen i kampen mod NANDO og det viste sig at være nok og vi siger tillykke med den 
direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. NANDO var lige så nervøs lige over bund-stregen, 
men også her viste det sig, at det ene point var nok, så NANDO får hermed adgang til en 
kvalifikationskamp.  

NIELSEN lå lige under stregen og skulle bruge en sejr, for at komme over top-stregen, men 
det blev til en fæl afbrænder med den absolutte dumpe-score 2 rigtige og det kunne selv 
STEAM fra bunden gøre bedre og STEAM fyrede lige 3 rigtige af, så NIELSEN måtte se et 
smertefuldt nederlag i øjnene. Men der er trods alt en trøstepræmie til NIELSEN i form af 
en kvalifikationskamp til 2. runde. Selv med den afsluttende sejr, lykkedes det ikke for 
STEAM at ryste sidstepladsen af sig og STEAM er hermed færdig for denne gang. 

Den forsvarende GP-Mester FAR levede usikkert i midterfeltet, men det lykkedes kun for 
FAR, med middel-scoren 5 rigtige, at spille uafgjort mod PERCY, men det ene point viste sig 
at være nok og en kvalifikationskamp er hjemme. PERCY ville med en sejr have fået dette 
tilbud, men med en slutplacering i bundfeltet er det desværre ikke muligt og det er forbi. 

SPVK affyrede en overraskende super-score på 6 rigtige og det var GP-Kongen IDSKOV ikke 
forberedt på, så SPVK sejrede og kom op på samme pointtal som IDSKOV og efter fintælling 
hoppede SPVK op over bund-stregen og får dermed serveret en kvalifikationskamp på et 
sølvfad. IDSKOV blev vippet ned i bundfeltet og blev taberen i fintællingen og er hermed 
overraskende ude. 

Debutanten LUFCMOT havde chancen, men det tynde uafgjorte resultat med scoren              
4 rigtige mod debutanten ANDERUP kostede videre deltagelse og det endte med en 

slutplacering i bundfeltet. Så det er slut for begge debutanterne for denne gang        

 

  

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       

FRYDKÆR levede som den eneste op til favoritværdigheden. 

FAR opnåede trods alt en kvalifikationskamp. 

IDSKOV og SELECT skuffede i denne pulje. 

LIONS overraskede i denne pulje. 

         Harry                                                                                                                                               



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 9 

 

                   

                                    FRYDKÆR                      UHRE                 

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

            

       VINDING             CHELSEA       MARSCHA               TØFTING                                                             

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

                  

  HARRY          FAR            PERCY        FOREST       ZICO             AYA 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 11  78 - 66  25 

2. Uhre   11   72 - 66   19 

3. Vinding 
 11  75 - 71  18 

4. Chelsea 
 11  75 - 74  18 

5. Marscha 
 11  72 - 69  17 

6. Tøfting   11   66 - 67   16 

7. Harry 
 11  74 - 72  14 

8. Far 
 11  72 - 75  12 

9. Percy 
 11  70 - 72  12 

10. Forest 
 11  72 - 71  10 

11. Zico 
 11  71 - 79  8 

12. Aya 
 11  61 - 76  5 

 

Uhre - Marscha 5 - 4 

Chelsea - Aya 6 - 5 

Tøfting - Zico 6 - 4 

Harry - Forest 5 - 5 

Far - Frydkær 5 - 6 

Percy - Vinding 5 - 6 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten med GP-turneringens højeste egenscore 78 rigtige, kan 

skrive 7 sejre og 4 uafgjorte på CV´et efter Grand Prix´ens 1. runde, så kan det vist ikke 
gøres meget bedre. Her i den sidste kamp fremviste FRYDKÆR lige super-scoren 6 rigtige 
og sidste års GP-Mester FAR måtte se sig besejret. Tillykke med den suveræne præstation 
og den direkte billet til 2. runde. FAR forblev under bund-stregen og selv en sejr i den sidste 
kamp, ville ikke have ændret det, så FAR er skuffende ude her. 

UHRE var placeret lige under top-stregen og var ude i en hård kamp mod den tidligere GP-
Mester MARSCHA, der var placeret lige over top-stregen. Det lykkedes for UHRE med 
middel-scoren 5 rigtige, at vippe MARSCHA ned fra top-placeringen og selv overtage pladsen 
og den direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde, så vi siger tillykke til UHRE med det flotte 
resultat. MARSCHA får dog en ny chance i form af en kvalifikationskamp. 

Skrappe VINDING kæmpede hårdt for at blande sig i topfeltet, men trods en super-score på 
6 rigtige og en sejr mod PERCY i den sidste kamp, lykkedes det ikke for VINDING, at komme 
over top-stregen, så VINDING må ud i en kvalifikationskamp her. PERCY forblev i bundfeltet 
og må erkende, at det er forbi for denne gang. 

CHELSEA var stærkt presset i midterfeltet, så CHELSEA affyrede lige super-scoren 6 rigtige 
mod AYA fra bunden og det gav tre point på kontoen og en sikker adgangsbillet til en 
kvalifikationskamp. AYA forblev helt i bund og er helt færdig for denne gang. 

TØFTING kæmpede sin chance lige under bund-stregen og en imponerende super-score på 
6 rigtige blev fremvist og det var nok til en stor-sejr over ZICO og dermed lykkedes det for 
TØFTING at hoppe op i midterfeltet og dermed sikre sig en kvalifikationskamp. ZICO var for 
længst stået af i bundfeltet og er færdig for denne gang. 

HARRY havde faktisk reserveret en billet til en kvalifikationskamp, men det forpurrede den 
tidligere GP-Mester FOREST i sidste øjeblik, da de begge med middel-scoren 5 rigtige 
spillede uafgjort og dermed kun fik et enkelt point hver. Så HARRY drattede ned under 

bund-stregen hvor FOREST også er placeret. Så begge tippere er hermed ude       

  

 

 

 

 

 

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       

FRYDKÆR levede som den eneste op til favoritværdigheden. 

MARSCHA og outsideren TØFTING er klar til kvalifikationskamp. 

FAR og FOREST skuffede i denne pulje. 

Der var ventet lidt mere fra PERCY´s side.                                                 Harry                                                                                                        



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 10 

           

                                                                                                            

                                 FRYDKÆR                         AMIGO          

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

                                                                                                          

            FLINCA              HARRY            LUFCMOT            VINDING     

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

               

    SELECT               ZICO           TYNDE               FYFFE     HALVOR      MARSCHA 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Frydkær 
 11  78 - 67  23 

2. Amigo   11   75 - 69   21 

3. Flinca 
 11  73 - 70  18 

4. Harry 
 11  74 - 69  17 

5. LUFCMOT 
 11  71 - 71  16 

6. Vinding   11   75 - 76   14 

7. Select 
 11  73 - 74  14 

8. Zico 
 11  71 - 75  12 

9. Tynde 
 11  70 - 76  12 

10. Fyffe 
 11  66 - 70  11 

11. Halvor 
 11  66 - 72  11 

12. Marscha 
 11  72 - 75  10 

 

 

Zico - Frydkær 4 - 6 

Fyffe - LUFCMOT 6 - 4 

Tynde - Flinca 3 - 4 

Halvor - Marscha 6 - 4 

Select - Amigo 6 - 6 

Harry - Vinding 5 - 6 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      GP-specialisten FRYDKÆR tog ingen chancer og fyrede ugens super-score 6 rigtige af 

i kampen mod ZICO og det blev hermed til en afsluttende stor-sejr og en sikker 1. plads. 
Belønningen er en direkte adgang til Grand Prix´ens 2. runde, - tillykke med det. ZICO var 
lige under bund-stregen og håbede til det sidste på et lille mirakel i kampen mod den 
frygtindgydende modstander FRYDKÆR, men overmagten var trods alt for stor og ZICO 
sluttede i bundfeltet og er hermed ude for denne gang. 

Comeback-tipper og tidligere GP-Mester AMIGO skulle bruge et enkelt point for at være 
helt sikker på at blive over top-stregen, så for en sikkerheds skyld fremviste AMIGO lige 
super-scoren 6 rigtige, så selv om modstanderen SELECT, der også er tidligere GP-Mester, 
også fremviste samme flotte score, så var det ene point nok for AMIGO og en sikker direkte 
billet til 2. runde var hjemme, så vi siger tillykke med det. Derimod var det ene point ikke 
nok for SELECT, der nu måtte ud i fintælling og her rakte egen-scoren ikke og SELECT blev 
dermed puffet ned i bundfeltet og er overraskende ude. 

Comeback-tipperen FLINCA var lidt presset i midterfeltet og scoren 4 rigtige var ikke 
imponerende, men der blev om muligt fremvist en endnu tyndere score fra modstanderen 
TYNDE, så der var alligevel tre point hjemme og dermed har FLINCA en kvalifikationskamp 
i sigte. TYNDE ville med en sejr, have fået dette tilbud, men det lykkedes ikke, så TYNDE er 
færdig for denne gang. 

HARRY havde på papiret en chance for at komme over top-stregen, men det kom slet ikke 
på tale, da modstanderen skrappe VINDING kunne fremvise ugens super-score 6 rigtige og 
der var HARRY allerede stået af, men trods alt får HARRY lov til at prøve kræfter med en 
kvalifikationskamp. Selv om VINDING lå langt tilbage i bundfeltet, lykkedes det alligevel for 
VINDING efter fintælling, at få sig møvet op over bund-stregen, takket være en flot samlet 
egen-score. Så VINDING får også adgang til en kvalifikationskamp. 

Debutanten LUFCMOT havde inden sidste kamp, allerede sikret sig en kvalifikationskamp, 
så måske derfor slappede LUFCMOT af i opgøret mod FYFFE, der kunne fremvise super-
scoren 6 rigtige. Så LUFCMOT er klar til sin første kvalifikationskamp til Grand Prix´ens          
2. runde. Selv om FYFFE sejrede i den sidste kamp er det forbi for denne gang. 

Bundopgøret mellem HALVOR og den tidligere GP-Mester MARSCHA, var uden betydning, 
da ingen kunne nå noget, så det blev en slags træningskamp og HALVOR havde den bedste 
dagsform og fremviste ugens super-score 6 rigtige og det var som om MARSCHA havde 
givet helt op. Begge er hermed helt ude og MARSCHA sluttede her på en chokerende og 

sjælden set slutplacering       

 

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       

FRYDKÆR og AMIGO levede helt op til favoritværdigheden. 

SELECT og MARSCHA skuffede begge i denne pulje. 

                                                                                                       

                                                                                                       Harry   



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 11 

 

                                               

                                    HARRY                      LUND 

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

                                                 

           SELECT                 MARSCHA                    FAR                NIELSEN 

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

                                          

        IDSKOV      KINKS           SPURS    HÅRVARD     BRULA      ANDERUP              

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Harry 
 11  74 - 68  22 

2. Lund   11   77 - 69   21 

3. Select 
 11  73 - 68  19 

4. Marscha 
 11  72 - 66  18 

5. Far 
 11  72 - 74  15 

6. Nielsen   11   71 - 75   15 

7. Idskov 
 11  69 - 70  13 

8. Kinks 
 11  73 - 73  12 

9. Spurs 
 11  68 - 68  12 

10. Hårvard 
 11  66 - 72  11 

11. brula 
 11  63 - 68  10 

12. Anderup 
 11  64 - 71  9 

 

Hårvard - Spurs 6 - 6 

Idskov - Harry 5 - 5 

Marscha - brula 4 - 3 

Far - Kinks 5 - 4 

Lund - Nielsen 6 - 2 

Select - Anderup 6 - 4 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      HARRY var på forhånd sikret en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde, så det var en 

ren hygge-kamp mod GP-Kongen IDSKOV himself, så HARRY tog det stille og roligt og 
fremviste en middel-score på 5 rigtige og det var også det samme som formanden kunne 
præstere, så et enkelt point ind på kontoen til begge d´herrer. Det ene point var nok til, at 
HARRY ikke kunne røres på 1. pladsen. Derimod var det mere slemt for IDSKOV, der 
snublede i forsøget på at komme over bund-stregen og dermed er IDSKOV meget 
overraskende helt ude for denne gang. 

LUND var lidt presset lige over top-stregen, men en super-score på 6 rigtige, gjorde al tvivl 
til skamme og det blev til en overdådig sejr over NIELSEN der fremviste en dumpe-score på 
kun 2 rigtige. LUND er hermed sikker to`er i denne pulje og får som belønning en direkte 
adgang til Grand Prix´ens 2. runde, - tillykke med det. Trods det skæmmende nederlag, 
blev NIELSEN hængende i midterfeltet og får nu en chance i en kvalifikationskamp, til at 
ryste den ubehagelige afklapsning af sig. 

Den tidligere GP-Mester SELECT havde en spinkel chance for at rykke op over top-stregen 
og SELECT gjorde hvad han kunne og fremviste en super-score på 6 rigtige i kampen mod 
debutanten ANDERUP og det førte en stor-sejr hjem i varmen, men det var alligevel ikke 
nok til at hoppe over stregen, men en meget sikker adgangsbillet til at forsøge sig i en 
kvalifikationskamp, var dog hjemme. ANDERUP forblev i bunden og er færdig for denne 
gang. 

Den tidligere GP-Mester MARSCHA i midterfeltet, kunne i teorien blive hentet, men det 
lykkedes dog for MARSCHA, trods den spinkle score 4 rigtige, alligevel at få hentet en sejr 
hjem mod BRULA, der var endnu dårligere kørende. Så MARSCHA får hermed en chance i 
en kvalifikationskamp. BRULA sluttede tæt på bunden og er færdig for denne gang. 

Den forsvarende GP-Mester FAR lå i bundfeltet og kæmpede febrilsk for at komme over 
bund-stregen og med middel-scoren 5 rigtige, lykkedes det at få hentet en sejr mod KINKS 
og dermed hoppede FAR op i midterfeltet og får en kvalifikationskamp som belønning for 
denne præstation. KINKS der ellers lå i midterfeltet blev derimod puffet helt ned i bundfeltet 
og er helt færdig for denne gang. 

HÅRVARD og SPURS fra bundfeltet, havde begge en teoretisk chance for at rykke op i 
midterfeltet og de gjorde begge deres yderste, for at det skulle lykkes og de fremviste begge 
ugens super-score, men uheldigvis mødte de jo hinanden og fik dermed kun et enkelt point 

ud af den flotte præstation og det kunne ikke bruges til noget, så begge er nu ude       

    

 

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       

Ingen af favoritterne levede op til favoritværdigheden. 

SELECT, MARSCHA og FAR er dog alle klar til kvalifikationskamp. 

IDSKOV skuffede i denne pulje. 

HARRY og LUND overraskede begge.                                                               Harry                                                                                                                       



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 12 

 

                                                

                                      HARRY                       FLINCA                           

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

                         

             FAR                   VINDING               SELECT               MARSCHA       

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

                        

        PERCY          LUND         MURER       FAXE           SPURS         STEAM                 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Harry 
 11  74 - 67  21 

2. Flinca   11   73 - 70   19 

3. Far 
 11  72 - 70  19 

4. Vinding 
 11  75 - 72  18 

5. Select 
 11  73 - 72  17 

6. Marscha   11   72 - 62   17 

7. Percy 
 11  70 - 70  16 

8. Lund 
 11  77 - 77  13 

9. Murer 
 11  72 - 71  13 

10. Faxe 
 11  63 - 71  13 

11. Spurs 
 11  68 - 68  11 

12. Steam 
 11  60 - 79  2 

 

 

Percy - Flinca 5 - 4 

Marscha - Far 4 - 5 

Lund - Vinding 6 - 6 

Steam - Spurs 3 - 6 

Harry - Faxe 5 - 4 

Murer - Select 6 - 6 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      HARRY var hårdt presset lige over top-stregen, men en lidt heldig tynd sejr med scoren 

5 rigtige mod FAXE, førte HARRY helt op i front i denne pulje og dermed en direkte adgang 
til Grand Prix´ens 2. runde. FAXE havde en meget teoretisk chance for at nå op i midter-
feltet, men det lykkedes ikke og nu er FAXE helt færdig. 

Comeback-tipperen FLINCA var i front af denne pulje, men kunne stadig snuble i det meget 
tætte ræs i toppen. FLINCA måtte med scoren 4 rigtige se sig besejret af PERCY, men 
heldet var i høj grad med FLINCA, der trods nederlaget alligevel på et hængende hår og 
efter en meget fin fintælling, bevarede placeringen over top-stregen og hermed går direkte 
videre til Grand Prix´ens 2. runde. PERCY havde chancen lige under bund-stregen og gjorde 
hvad han kunne, men det flaskede sig ikke rigtig og PERCY er nu ude.  

Den forsvarende GP-Mester FAR var ude i en hård kamp mod GP-Mesteren MARSCHA og 
med middel-scoren 5 rigtige lykkedes det FAR at hente sejren hjem, da MARSCHA havde en 
rigtig øv-uge. FAR sluttede efter den meget fine fintælling lige under top-stregen og må 
tage til takke med en kvalifikationskamp. MARSCHA havde dog så mange point på kontoen, 
at en kvalifikationskamp, på forhånd var sikret, så nederlaget var ikke katastrofalt. 

VINDING kunne med en sejr være røget op over top-stregen og VINDING gjorde alt hvad 
han kunne og fremviste ugens super-score 6 rigtige, men desværre for ham, kunne 
modstanderen LUND, fremvise det samme flotte resultat, så det blev kun til et enkelt point, 
men trods alt en adgangsbillet til en kvalifikationskamp. LUND var sat helt af i denne pulje 
og er færdig her. 

Den tidligere GP-Mester SELECT skulle have mindst uafgjort for at være helt sikker på en 
kvalifikationskamp og med super-scoren 6 rigtige lykkedes det at hive det ene point hjem 
mod MURER, der også var oppe på højeste niveau med super-scoren 6 rigtige. SELECT får 
hermed adgang til en kvalifikationskamp, hvorimod det er helt slut for MURER i bundfeltet. 

STEAM og SPURS var ude i et afsluttende bundopgør, der havde form af en træningskamp, 
da begge tippere for længst har mistet chancen for at gå videre fra denne pulje. SPURS 
viste dog lige flaget med super-scoren 6 rigtige og hermed blev STEAM i bunden dukket 

endnu engang, men begge er færdige        

 

 

 

 

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       

Ingen favoritter levede op til favoritværdigheden. 

FAR, SELECT og MARSCHA er dog alle klar til kvalifikationskamp. 

HARRY og FLINCA overraskede i denne pulje. 

                                                                                                           

Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 13 

 

                      

                                 MARSCHA                      FRYDKÆR                      

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

                              

         VINDING            CHELSEA               LAUGE                  OMAHA                         

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

                         

  HARRY           FAR            SELECT        IDSKOV        HEDE         STEAM 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Marscha 
 11  72 - 68  23 

2. Frydkær   11   78 - 70   20 

3. Vinding 
 11  75 - 74  17 

4. Chelsea 
 11  75 - 73  16 

5. Lauge 
 11  71 - 73  16 

6. Omaha   11   74 - 72   15 

7. Harry 
 11  74 - 73  15 

8. Far 
 11  72 - 71  15 

9. Select 
 11  73 - 72  11 

10. Idskov 
 11  69 - 72  11 

11. Hede 
 11  66 - 69  11 

12. Steam 
 11  60 - 72  5 

 

 

Steam - Marscha 3 - 4 

Omaha - Vinding 5 - 6 

Frydkær - Select 6 - 6 

Lauge - Idskov 6 - 5 

Harry - Chelsea 5 - 6 

Hede - Far 2 - 5 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      GP-Mesteren MARSCHA var på forhånd sikret en placering over top-stregen, men 

forsvarede puljens 1. plads med held, - bogstavelig talt ! En heldig sejr med den beskedne 
score 4 rigtige over STEAM gav tre point mere på kontoen og dermed sluttede MARSCHA 
suverænt i toppen af denne pulje og er dermed direkte videre til Grand Prix´ens 2. runde, 
hvorimod STEAM sluttede suverænt i bunden og er helt ude nu. 

GP-Specialisten FRYDKÆR var også allerede inden sidste kamp, sikret en direkte adgang 
til Grand Prix´ens 2. runde og FRYDKÆR afsluttede lige med en super-score på 6 rigtige, 
men modstanderen SELECT er også tidligere GP-Mester, så niveauet var meget højt, for 
SELECT fyrede også 6 rigtige af, så et enkelt point til hver Mester-tipper. FRYDKÆR hermed 
sikkert videre, hvorimod SELECT i denne pulje ikke kunne være med og hermed er ude.   

Skrappe VINDING var faktisk stærkt presset i midterfeltet, men VINDING fremviste lige 
super-scoren 6 rigtige og så var kursen til en sejr lagt og OMAHA drattede godt ned i 
midterfeltet. VINDING får hermed udleveret en adgangsbillet til en kvalifikationskamp og 
det lykkedes også for OMAHA efter en usædvanlig tæt fintælling, at få tiltusket sig en 
kvalifikationskamp. 

Tipperen CHELSEA nåede via CHELSEA´s chokerende sejr op på ugens super-score 6 rigtige 
og det havde HARRY ikke forudset, så CHELSEA holdt fast på placeringen i midterfeltet og 
fik dermed adgang til en kvalifikationskamp, hvorimod HARRY efter uhyggelig tæt fintælling, 
fik stødet og røg lige ned under bund-stregen og dermed helt ud, - øv ! 

GP-Finalisten 2020 LAUGE lå under bund-stregen, men en afsluttende super-score på            
6 rigtige gjorde det af med Gp-Kongen IDSKOV`s forhåbninger. LAUGE smuttede hermed 
op i midterfeltet og kan nu se frem til en kvalifikationskamp. IDSKOV blev på placeringen 
langt nede i bundfeltet og må takke af for denne gang. 

Debutanten HEDE med den absolutte dumpe-score 2 rigtige, fik et alvorligt HEDEslag i 
kampen mod den forsvarende GP-Mester FAR, der kæmpede desperat for at komme over 
stregen. HEDE er med HEDEslaget helt ude og FAR var med i fintællingen blandt de tre 
tippere med samme pointtal, men FAR manglede to sølle i samlet egen-score, så FAR ”tabte” 

fintællingen og er hermed også helt ude       

   

 

 

 

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       

MARSHA og FRYDKÆR levede helt op til favoritværdigheden. 

LAUGE er dog klar til en kvalifikationskamp. 

FAR, SELECT og IDSKOV skuffede i denne pulje og er alle ude. 

                                                                                                      Harry  



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 14 

 

      

                                   FLINCA                      KINKS                                                

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

                                           

         FOREST                    FAR                  FRYDKÆR                  MURER                  

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

                             

      IDSKOV      SELECT       HARRY        NUSER            FAXE         STEAM          

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Flinca 
 11  73 - 68  22 

2. Kinks   11   73 - 65   20 

3. Forest 
 11  72 - 68  19 

4. Far 
 11  72 - 69  19 

5. Frydkær 
 11  78 - 73  18 

6. Murer   11   72 - 72   15 

7. Idskov 
 11  69 - 69  15 

8. Select 
 11  73 - 70  13 

9. Harry 
 11  74 - 73  12 

10. Nuser 
 11  70 - 74  10 

11. Faxe 
 11  63 - 74  5 

12. Steam 
 11  60 - 74  5 

 

Steam - Flinca 3 - 4 

Far - Harry 5 - 5 

Select - Nuser 6 - 5 

Murer - Kinks 6 - 4 

Frydkær - Idskov 6 - 5 

Faxe - Forest 4 - 5 

 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      Comeback-tipperen FLINCA var hårdt presset lige over top-stregen, men en lidt heldig 

og tynd sejr med den beskedne score 4 rigtige over STEAM hjalp FLINCA helt til tops, så 
det alligevel blev til en sikker billet til Grand Prix´ens 2. runde, så tillykke med det. STEAM 
blev i bunden og er nu helt færdig for denne gang. 

KINKS der førte puljen an, var også under pres inden den sidste kamp, men selv om KINKS 
kun kunne fremvise scoren 4 rigtige og selv om KINKS måtte indkassere et stort nederlag 
mod MURER med 6 rigtige, lykkedes det på en eller anden måde for KINKS at blive over 
top-stregen og dermed få direkte adgang til Grand Prix´ens 2. runde,- tillykke med det. 
MURER fik med sejren lige netop slæbt sig op over bund-stregen, men der måtte fintælling 
til og her trak MURER det længste strå og vippede formanden ud. MURER får som belønning 
en kvalifikationskamp. 

Den tidligere GP-Mester FOREST fremviste middel-scoren 5 rigtige og det var nok til en sejr 
over FAXE og dermed er FOREST inviteret til en kvalifikationskamp. FAXE sluttede meget 
tæt på bunden og er helt færdig. 

Den forsvarende GP-Mester FAR skulle bruge en sejr for at slutte over top-stregen, men det 
spændte HARRY ben for, da det med middel-scoren 5 rigtige, kun blev til uafgjort og et 
enkelt point ind på kontoen til hver tipper. FAR får dog chancen i en kommende 
kvalifikationskamp. HARRY var på forhånd ude i denne pulje. 

De to GP-koryfæer FRYDKÆR og IDSKOV lå side om side i midterfeltet, men i den afgørende 
kamp var det FRYDKÆR der kunne fremvise super-scoren 6 rigtige og det betød, at 
FRYDKÆR hev sejren hjem og nu får chancen i en kvalifikationskamp, hvorimod IDSKOV 
blev skubbet ud over afgrunden og ned under bund-stregen, da IDSKOV også tabte 
fintællingen. IDSKOV er hermed helt ude. 

Den tidligere GP-Mester SELECT mødte NUSER i en slags træningskamp, da begge tippere 
allerede var stået af i kampen om videre deltagelse. SELECT brillierede i træningskampen 
og fremviste super-scoren 6 rigtige og der kunne NUSER ikke være med, men slutresultatet 

er at begge tippere er ude       

 

 

 

 

 

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                                                   

Ingen af favoritterne levede op til favoritværdigheden, men outsiderne 

FLINCA og KINKS klarede overraskende udfordringen. 

FOREST, FAR og FRYDKÆR skal dog alle i kvalifikationskamp. 

IDSKOV og SELECT skuffede i denne pulje. 

                                                                                                      Harry 



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 15 

 

            

                                     VINDING                     FAR                

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

                                                        

           HARRY              FLINCA                SELECT                   TOFFEE                                     

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

                  

    KINKS        FOREST             NISSE            MURER     SPURS        STEAM 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Vinding 
 11  75 - 68  22 

2. Far   11   72 - 69   18 

3. Harry 
 11  74 - 71  16 

4. Flinca 
 11  73 - 71  16 

5. Select 
 11  73 - 71  16 

6. Toffee   11   74 - 74   15 

7. Kinks 
 11  73 - 72  14 

8. Forest 
 11  72 - 71  14 

9. Nisse 
 11  70 - 69  14 

10. Murer 
 11  72 - 77  12 

11. Spurs 
 11  68 - 72  10 

12. Steam 
 11  60 - 71  7 

 

 

Spurs - Far 6 - 5 

Murer - Select 6 - 6 

Forest - Steam 5 - 3 

Toffee - Vinding 5 - 6 

Flinca - Kinks 4 - 4 

Nisse - Harry 5 - 5 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      VINDING var inden den sidste kamp allerede sikker på en direkte billet til Grand 

Prix´ens 2. runde, men alligevel fortsatte VINDING på fuldt drøn og fremviste en super-
score på 6 rigtige i den sidste kamp mod TOFFEE og der kom tre point mere ind på kontoen. 
Så tillykke til VINDING, der blev suveræn vinder af denne pulje. TOFFEE lå i midterfeltet, 
men blev lige akkurat liggende over bund-stregen og får nu adgang til en kvalifikationskamp. 

Den forsvarende GP-Mester FAR var under pres på top-stregen og ikke mindre end tre 
tippere kunne true FAR og truslen blev meget alvorlig, da FAR overraskende tabte den 
sidste kamp mod SPURS, der kunne fremvise ugens super-score 6 rigtige. FAR var imidlertid 
heldig med, at ingen af forfølgerne kunne hive en sejr hjem, så FAR forblev over top-stregen 
og kan nu fortsætte direkte i Grand Prix´ens 2. runde og tillykke med det. SPURS lå tæt på 
bunden og den flotte sejr rykkede ikke rigtig noget og SPURS er færdig for denne gang.  

HARRY lå lige under top-stregen og havde satset på en sejr i den sidste kamp, hvilket ville 
have medført en direkte adgang til G.P.´ens 2. runde. HARRY kunne dog ikke fremvise mere 
end middel-scoren 5 rigtige, lige som modstanderen NISSE, så det blev kun til et enkelt 
point. HARRY får dog adgang til en kvalifikationskamp. NISSE skulle have vundet sidste 
kamp, så havde der været en kvalifikationskamp om hjørnet, men NISSE kiksede forsøget 
og er nu helt ude. 

Comeback-tipperen FLINCA var meget presset i midterfeltet og med den beskedne score      
4 rigtige lykkedes det dog FLINCA, at få uafgjort i kampen mod KINKS og dermed kom der 
et meget vigtigt point ind på kontoen og FLINCA forblev i midterfeltet og kan nu se frem til 
en kvalifikationskamp. KINKS kæmpede som en gal for at komme over bund-stregen, men 
det ene point var ikke nok og løbet er kørt for KINKS i denne omgang. 

Den tidligere GP-Mester SELECT fremviste ugens super-score 6 rigtige, men der var uventet 
stor modstand fra comeback-tipperen MURER, der også var oppe i højeste gear med scoren 
6 rigtige. Det ene point til SELECT var dog nok til at holde SELECT i midterfeltet og dermed 
fik SELECT adgang til en kvalifikationskamp. MURER var allerede stået af inden sidste kamp 
og er helt færdig for denne gang. 

Den tidligere GP-Mester FOREST havde middel-scoren 5 rigtige og i den afsluttende kamp 
mod STEAM blev det til en stor-sejr. Ingen af de to tippere kunne nå videre, så det var en 

slags træningskamp. Begge tipperne er hermed helt færdige       

   

 

 

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       

FAR levede som den eneste op til favoritværdigheden. 

SELECT og outsideren FLINCA er videre til kvalifikationskamp. 

FOREST skuffede i denne pulje. 

VINDING er den helt store overraskelse i denne pulje. 

                                                                                                      Harry 
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                                   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          MIKI        BRULA          STEAM      ANDERUP 

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

 

Slutstillingen: K  ES  MS  P  

1. Lund 
 11  77 - 67  25 

2. Amigo   11   75 - 66   25 

3. Frydkær 
 11  78 - 65  23 

4. Chelsea 
 11  75 - 68  21 

5. Idskov 
 11  69 - 68  19 

6. Hede   11   66 - 69   14 

7. LUFCMOT 
 11  71 - 73  13 

8. Faxe 
 11  63 - 68  11 

9. Miki 
 11  67 - 72  10 

10. brula 
 11  63 - 70  9 

11. Steam 
 11  60 - 69  9 

12. Anderup 
 11  64 - 73  7 

 

Miki - brula 5 - 3 

Hede - Lund 2 - 6 

Chelsea - Faxe 6 - 4 

Amigo - Anderup 6 - 4 

Idskov - Steam 5 - 3 

Frydkær - LUFCMOT 6 - 4 

 

 

 

 



KOMMENTARER EFTER 11. KAMP: 

 

      LUND i toppen var faktisk presset lige til det sidste, men LUND holdt fast i det høje 

niveau og fremviste super-scoren 6 rigtige i den sidste kamp og det medførte en stor 
afklapsning til HEDE og samtidig var det LUND´s 8 sejr i de 11 spillede kampe. Så tillykke 
til LUND, der nu går den direkte vej til Grand Prix´ens 2. runde. HEDE der fik slag kunne 
dog triumfere alligevel, da det lykkedes at bevare pladsen lige over bund-stregen og dermed 
får HEDE adgang til en kvalifikationskamp.  

Comeback-tipperen og tidligere GP-Mester AMIGO, skulle sejre for at være helt sikker på 
at beholde placeringen over top-stregen og det lykkedes i høj grad for AMIGO, der med 
super-scoren 6 rigtige stor-sejrede over debutanten ANDERUP og dermed tillykke til AMIGO 
der nu er klar til Grand Prix´ens 2. runde. ANDERUP blev liggende i bunden af puljen og er 
færdig for denne gang. 

GP-Specialisten FRYDKÆR truede til det sidste de to førende tippere i denne pulje, men selv 
om FRYDKÆR havde ugens super-score 6 rigtige og vandt en stor-sejr over debutanten 
LUFCMOT, så lykkedes det ikke at komme op på en af top-pladserne, så FRYDKÆR må med 
sine 23 point, tage til takke med en super-sikker kvalifikationskamp. LUFCMOT skulle have 
haft et enkelt point for at være gået videre, men det glippede, så LUFCMOT er færdig for 
denne omgang.   

CHELSEA havde også for længst sikret sig en kvalifikationskamp, men alligevel fremviste 
CHELSEA ugens super-score 6 rigtige og det blev til en stor-sejr over FAXE, der ellers med 
en sejr ville være gået videre. FAXE er hermed helt færdig for denne gang. 

GP-Kongen IDSKOV lå lunt i midterfeltet og sluttede stille og roligt af med en middel-score 
på 5 rigtige og det var nok til en stor-sejr over STEAM og tre point mere på kontoen. IDSKOV 
får hermed adgang til en kvalifikationskamp. STEAM i nærheden af bunden er helt færdig. 

MIKI og BRULA var begge sat af i bundfeltet, så det blev til en slags afsluttende 
træningskamp, hvor MIKI med middel-scoren 5 rigtige hentede en stor-sejr hjem mod 

BRULA. Begge tippere er færdige i G.P.´en for denne gang       

 

 

 

 

 

 

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       

AMIGO levede som den eneste op til favoritværdigheden. 

FRYDKÆR og IDSKOV er dog videre til kvalifikationskamp. 

LUND er denne pulje´s helt store overraskelse. 

                                                                                                       

Harry                                                                                                       


