
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Kvalifikation til 2. runde * 

 

64 signaturer (nr. 3, 4, 5 og 6 fra hver pulje i puljespillet) kæmpede i 2 eller 3 kampe om 
retten til at fortsætte i Grand Prix Turneringens 2. runde. 

Følgende signaturer deltog i kvalifikationen til Grand Prix Turneringens 2. runde: 

 

      FRYDKÆR: Havde 6 signaturer med i kvalifikationen og alle 6 signaturer gik videre.      

I de fire af kampene var det kun nødvendigt med to kampe førend den samlede sejr var 
hjemme. Der var en del modstand fra SELECT, der dog efter to uafgjorte kampe måtte bøje 
sig, mens HARRY spillede lige op hele vejen og der måtte fintælling til førend FRYDKÆR 
tog sejren hjem og det var på grund af første rigtige tegn i 2-tallet i Portugal – Tyskland. 
En imponerende præstation af FRYDKÆR der tre gange tidligere har vundet Grand Prix 

Turneringen og det er ikke uden grund, at FRYDKÆR har prædikatet ”G.P.–Specialist”        

 

FRYDKÆR – OMAHA: (7 – 4, 7 – 6)  

FRYDKÆR – NIELSEN: (7 – 5, 7 – 7) 

FAR – FRYDKÆR: (5 – 7, 6 – 7) 

HARRY – FRYDKÆR: (6 – 7, 8 – 7, 9 – 9) 

FRYDKÆR – MARSCHA: (7 – 7, 7 – 5) 

SELECT – FRYDKÆR: 7 – 7, 7 – 7, 8 – 9) 

 

 

      MARSCHA: Havde 5 signaturer med i kvalifikationen og det lykkedes kun for 2 af 

signaturer at slippe igennem nåleøjet og i kampen mod sidste års GP-Finalist LAUGE, var 
MARSCHA helt ude i fintælling i den 3. kamp, hvor MARSCHA hev sejren hjem på grund 
af 2-tallet i Portugal - Tyskland. MARSCHA havde en down-uge i uge 23 og den kostede 
en hel del. MARSCHA er ellers repræsenteret på den fornemme GRAND PRIX TUNERING`s 
Top 3 – Evighedstabel ikke mindre end fem gange i løbet af de sidste seks sæsoner, så 

MARSCHA er også i kategorien ”G.P.-Specialist”        

 

BAMSE – MARSCHA: (6 – 7, 8 – 5)  

FRYDKÆR – MARSCHA: (7 – 7, 7 – 5) 

MARSCHA – LAUGE: (7 – 5, 5 – 7, 8 – 8) 

FAR – MARSCHA: (5 – 7, 6 – 5)  

MARSCHA – MURER: (7 – 7, 5 – 7) 

 

 



      SELECT: Havde 5 signaturer med i kvalifikationen og det lykkedes at få 4 af signaturerne 

videre til Grand Prix´ens 2. runde. Alle sejrene var i kun to kampe og stabil tipning gjorde 
udslaget. Kun opgøret mod G.P.–Specialisten FRYDKÆR trak ud i 3 kampe og her måtte 
SELECT, dog se sig besejret. SELECT der blev G.P. – Mester helt tilbage i 1989, har nu 

stadig en god chance for at gentage dette kunststykke       

 

SELECT – LUFCMOT: (7 – 6, 7 – 5)  

FLINCA – SELECT: (6 – 7, 5 – 7) 

SELECT – FRYDKÆR: (7 – 7, 7 – 7, 8 – 9) 

NIELSEN – SELECT: (5 – 7, 7 – 7) 

CHELSEA – SELECT: (7 – 7, 5 – 7) 

 

 

      FAR: Havde 5 signaturer med i kvalifikationen og det lykkedes at få 2 signaturer videre. 

FAR havde en sløj uge 22 og den gav et dårligt udgangspunkt og det blev rigtig svært for 
FAR, der også var ude i en hård kamp mod debutanten LUFCMOT, hvor det dog lykkedes 
for FAR at super-score i den 3. kamp og dermed var den samlede sejr hjemme. FAR er jo 
den forsvarende G.P. – Mester efter Grand Prix Mesterskabet i 2020 og har stadig chancen 

for at gentage denne bedrift       

 

FAR – FRYDKÆR: (5 – 7, 6 – 7)  

FUTTE – FAR: (4 – 5, 6 – 6) 

FAR – LUFCMOT: (5 – 6, 6 – 5, 9 – 8) 

FAR – MARSCHA: (5 – 7, 6 – 5) 

FAR – UHRE: (5 – 7, 6 – 7) 

 

 

      NIELSEN: Havde 4 signaturer med i kvalifikationen, men slap kun videre med en enkelt 

signatur. NIELSEN havde et sløjt udlæg i uge 22 og det blev fatalt og medførte nederlag i 
de to af opgørene. I kampen mod TØFTING var NIELSEN ude i en tredje og afgørende 
kamp, men det lykkedes ikke for NIELSEN, der har en 3. plads i GP´en 2011 som bedste 

resultat. Men én signatur videre og det er jo faktisk også nok til et G.P. – Mesterskab       

 

FRYDKÆR – NIELSEN: (7 – 5, 7 – 7)  

NIELSEN – TØFTING: (5 – 5, 7 – 7, 8 – 9) 

VINDING – NIELSEN: (3 – 5, 8 – 7) 

NIELSEN – SELECT: (5 – 7, 7 – 7) 

 

 



      CHELSEA: Havde 4 signaturer med i kvalifikationen, men det lykkedes kun at få en 

enkelt af disse videre. CHELSEA lagde ellers rigtig fint ud i den 1. kamp, men så kiksede 
det fælt i den 2. kamp og to af kampene kom ud i forlænget spilletid og her var kræfterne 
sluppet op hos CHELSEA, der nu må bruge alle kræfterne på at få ført den enlige signatur 

godt videre       

 

CHELSEA – VINDING: (7 – 3, 5 – 8)  

CHELSEA – NANDO: (7 – 5, 5 – 7, 7 – 9) 

CHELSEA – TYNDE: (7 – 5, 5 – 7, 7 – 8) 

CHELSEA – SELECT: (7 – 7, 5 – 7) 

 

 

      VINDING: Havde 4 signaturer med i kvalifikationen, men ingen af dem kom videre. 

VINDING der var meget dominerende i puljespillet, faldt lidt igennem her i kvalifikationen. 
Det ekstremt dårlige udlæg i uge 22 blev katastrofalt for VINDING, der selv med fire sejre 

i returkampen, ikke kunne stille noget op og så var det forbi for de fire signaturer       

 

CHELSEA – VINDING: (7 – 3, 5 – 8)  

VINDING – SPVK: (3 – 6, 8 – 6) 

VINDING – NIELSEN: (3 – 5, 8 – 7) 

VINDING – ARSENAL: (3 – 6, 8 – 8) 

 

 

 

      LUFCMOT: Havde 3 signaturer med i kvalifikationen, men det kiksede helt for 

debutanten LUFCMOT og ingen gik videre. Det var den svage uge 23, der var årsag til det 
magre udbytte. I opgøret mod den forsvarende GP-Mester FAR fik LUFCMOT dog tilkæmpet 
sig en tredje og afgørende kamp, men her kunne LUFCMOT ikke være med mod FAR´s 

super-score og så var det slut       

 

LUFCMOT – HEDE: (6 – 6, 5 – 7)  

SELECT – LUFCMOT: (7 – 6, 7 – 5) 

FAR – LUFCMOT: (5 – 6, 6 – 5, 9 – 8) 

 

 

 

 

 



      FLINCA: Havde 3 signaturer med i kvalifikationen, men kun en enkelt signatur gik 

videre. Comeback-tipperen FLINCA kæmpede alt hvad han kunne, men en svag uge 23 
blev skæbnesvanger for FLINCA, der fik to gevaldige stød ud af turneringen. Dog lykkedes 
det for FLINCA at hive uafgjort hjem i den 3. kamp mod ZICO og efter fintælling var det 

FLINCA der med 2-tallet i kampen Portugal – Tyskland rendte af med den samlede sejr       

 

FLINCA – ZICO: (6 – 4, 5 – 7, 8 – 8)  

FLINCA – SELECT: (6 – 7, 5 – 7) 

FLINCA – KINKS: (6 – 7, 5 – 9) 

 

 

 

 

 

      HARRY: Havde 3 signaturer med i kvalifikationen, men det lykkedes kun, at få en enkelt 

af disse videre til Grand Prix´ens 2. runde. HARRY`s svage udlæg i uge 22 blev afgørende, 
men det lykkedes dog at få en signatur videre, efter at HARRY knock-out´ede formanden 
og GP-Kongen IDSKOV i returkampen. HARRY mødte også den tidligere GP – Mester 
FRYDKÆR og selv om HARRY spillede lige op med GP-Specialisten, var det HARRY der 

efter fintælling måtte gå den tunge gang ud af turneringen        

 

HARRY – FRYDKÆR: (6 – 7, 8 – 7, 9 – 9)  

HARRY – IDSKOV: (6 – 7, 8 – 6) 

HARRY – KINKS: (6 – 7, 8 – 9) 

 

 

 

      LAUGE: Havde 2 signaturer med i kvalifikationen og det lykkedes at få den ene signatur 

videre. LAUGE der tabte GP-Finalen sidste år, havde ikke noget prangende udlæg, men det 
lykkedes at rette lidt op på det i den 2. kamp og allerede her var der en samlet sejr hjemme 
for LAUGE. I opgøret mod GP-Specialisten MARSCHA lykkedes det for LAUGE, at 
fremtvinge en 3. kamp og her spillede LAUGE lige op og med GP-Specialisten, men 
fintællingen gav LAUGE stødet, da MARSCHA havde forudset 2-tallet i Portugal – Tyskland 

og så var det slut for LAUGE       

 

LAUGE – TOFFEE: (5 – 4, 7 – 6)  

MARSCHA – LAUGE: (7 – 5, 5 – 7, 8 – 8) 

 

 



      FOREST: Havde 2 signaturer med i kvalifikationen og begge signaturerne gik videre. 

FOREST havde ellers et dårligt udlæg i uge 22, men fik rettet godt op på det i den 
efterfølgende uge og fik her den første sejr i hus. I opgøret mod comeback-tipperen MURER, 
måtte der dog efter uafgjort i den 3. kamp, fintælling til og her havde FOREST luret 2-tallet 
i kampen Portugal-Tyskland og det gjorde udslaget og endnu en sejr blev hentet hjem. GP-

Mesteren 2018 FOREST, er stadig godt med i kampen om GP-Mesterskabet       

 

FOREST – MURER: (6 – 7, 8 – 7, 9 – 9)  

FOREST – SCHØN: (6 – 7, 8 – 6) 

 

 

 

 

 

      MURER: Havde 2 signaturer med i kvalifikationen og det lykkedes at få 1 signatur videre 

i turneringen. Comeback-tipperen MURER var kommet på hård opgave mod to tidligere  
Gp-Mestre, men MURER´s ukuelige kampgejst, gjorde udslaget mod MARSCHA der meget 
overraskende blev besejret og i opgøret mod FOREST spillede MURER lige op, men i den 
3. kamp måtte der fintælling til og her var det MURER der var uheldig at tabe skeen og så 

var det slut       

 

FOREST – MURER: (6 – 7, 8 – 7, 9 – 9)  

MARSCHA – MURER: (7 – 7, 5 – 7) 

 

 

 

 

 

      KINKS: Havde 2 signaturer med i kvalifikationen og begge signaturer gik videre. KINKS 

grundlagde sejrene med solid tipning og det var rigeligt i de to kampe og sejre over hele 
linjen. KINKS har dog også hæderlige papirer i Grand Prix´en, hvor det er blevet til              
2. pladser i årene 2007 og 2012, så måske er her i 2021, at KINKS træder helt op på det 

øverste trin, - forudsætninger er i hvert fald til stede       

 

HARRY – KINKS: (6 – 7, 8 – 9)  

FLINCA – KINKS: (6 – 7, 5 – 9) 

 

 

 



      HEDE: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. Debutanten 

HEDE mødte en anden debutant LUFCMOT og efter en uafgjort kamp, fik HEDE hentet en 
storsejr hjem i returopgøret og den samlede sejr var hermed hjemme og endvidere en 

adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde       

 

LUFCMOT – HEDE: (6 – 6, 5 – 7)  

 

 

 

 

 

 

 

      TOFFEE: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre 

med signaturen. TOFFEE havde et rigtigt dårlig udlæg i den 1. kamp og det blev ikke meget 
bedre i returopgøret, så resultatet blev to beskedne nederlag mod sidste års GP-Finalist 

LAUGE og dermed slut for denne gang        

 

LAUGE – TOFFEE: (5 – 4, 7 – 6)  

 

 

 

 

 

 

 

      OMAHA: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre 

med signaturen. OMAHA der kiksede fælt i den 1. kamp, kom sig aldrig over afbrænderen 
og det blev til to nederlag i stribe mod GP-Specialisten FRYDKÆR og dermed er OMAHA 

færdig her i kvalifikationen       

 

FRYDKÆR – OMAHA: (7 – 4, 7 – 6)  

 

 

 

 

 

 



BAMSE: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. BAMSE er faktisk 
kun med på afbud og der er ikke forventet noget fra BAMSE´s side og efter den       1. 
kamp mod GP-Specialisten MARSCHA, var der lagt op til exit fra turneringen, men et kæmpe-
kiks fra MARSCHA, banede vejen for en stor-sejr i returopgøret og hermed en samlet 

overraskende sejr til BAMSE       

 

BAMSE – MARSCHA: (6 – 7, 8 – 5)  

 

 

 

 

      TØFTING: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. TØFTING 

var ude i et særdeles hårdt opgør mod NIELSEN og efter to uafgjorte kampe, trådte 
TØFTING i karakter og fremviste en super-score i den tredje og afgørende kamp og hermed 

lukkede TØFTING kampen og er hermed videre til Grand Prix´ens 2. runde        

 

NIELSEN – TØFTING: (5 – 5, 7 – 7, 8 – 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

      SPVK: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. SPVK der har 

en 3. plads i 2014, som bedste GP – resultat, lagde ud med en stor stor-sejr i den første 
kamp og man troede, at det ville blive en ren formalitet for SPVK, at hive den samlede sejr 
hjem, men spændingen blev dog højere end forventet, for SPVK fik en ordentlig en på 
hatten i returopgøret, men SPVK fik dog alligevel hevet en samlet smal sejr i land og er 

videre        

 

VINDING – SPVK: (3 – 6, 8 – 6)  

 

 

 

 

 



      ZICO: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre med 

signaturen. ZICO har en 3. plads tilbage fra 2001 som bedste GP-resultat. Her i opgøret 
mod comeback-tipperen FLINCA, var ZICO ellers tæt på at komme videre, for der var 
fuldstændig ligestilling efter de tre kampe, men efter fintællingen og det manglende 2-tal i 

kampen Portugal – Tyskland, måtte ZICO se nederlaget i øjnene       

 

FLINCA – ZICO: (6 – 4, 5 – 7, 8 – 8)  

 

 

 

 

 

 

      SCHØN: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre 

med signaturen. SCHØN var her kommet i kløerne på den tidligere GP – Mester FOREST 
og det hele startede så godt, med en sejr i den 1. kamp til SCHØN, men så blev der stødt 

tilbage og et enkelt voldsomt retur-stød afgjorde kampen og SCHØN var færdig       

 

FOREST – SCHØN: (6 – 7, 8 – 6)  

 

 

 

 

 

 

      IDSKOV: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre 

med signaturen. GP-Kongen IDSKOV havde regnet med en let og overkommelig kamp mod 
HARRY og sådan så det også ud til efter den 1. kamp, men så lykkedes det for HARRY i 
returkampen, at fremvise en score ud over det sædvanlige og hermed var det overraskende 

slut for IDSKOV       

 

HARRY – IDSKOV: (6 – 7, 8 – 6)  

 

 

 

 

 

 



      FUTTE: Havde 1 signatur i kvalifikationen, men det lykkedes ikke at komme videre med 

signaturen. FUTTE skulle her ud i kamp mod den forsvarende GP-Mester FAR, men allerede 
i den 1. kamp kiksede det helt for FUTTE og det kom FUTTE sig ikke over og selv om det 

lykkedes, at få uafgjort i returkampen, så var det afgjort og FUTTE var ude       

 

FUTTE – FAR: (4 – 5, 6 – 6)  

 

 

 

 

 

 

      NANDO: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. NANDO var 

ude i en rigtig hård dyst mod CHELSEA og efter et stort nederlag til NANDO i den 1. kamp, 
troede mange at kampen var afgjort, men NANDO kom stærkt igen og sejrede med samme 
score, så der måtte en tredje og afgørende kamp til og her viste NANDO lige evnerne med 

en super-score og en stor-sejr og hermed er NANDO videre       

 

CHELSEA – NANDO: (7 – 5, 5 – 7, 7 – 9)  

 

 

 

 

 

 

 

      ARSENAL: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. ARSENAL 

fik hentet en kæmpe-sejr i den 1. kamp, hvor VINDING dumpede totalt og det gjorde 
udslaget i dette opgør, hvor begge tippere i returkampen fremviste top-scorer, men kampen 

var afgjort og ARSENAL er videre til Grand Prix´ens 2. runde       

 

VINDING – ARSENAL: (3 – 6, 8 – 8)  

 

 

 

 

 



      TYNDE: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. TYNDE var 

her ude i et hårdt opgør og det så tyndt ud efter den 1. kamp, men så fik TYNDE udlignet 
og opgøret var helt åbent igen. Men i den 3. kamp viste TYNDE lige flaget og sejrede og 

er hermed videre i Grand Prix´ens 2. runde       

 

CHELSEA – TYNDE: (7 – 5, 5 – 7, 7 – 8)  

 

 

 

 

 

      UHRE: Havde 1 signatur i kvalifikationen og den ene signatur gik videre. UHRE mødte 

her den forsvarende GP-Mester FAR, men det tog UHRE ikke notits af og det blev til en 
stor-sejr til UHRE i den 1. kamp og så en efterfølgende beskeden sejr og så var billetten til 

Grand Prix Turneringens 2. runde hjemme       

 

FAR – UHRE: (5 – 7, 6 – 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 signaturer deltager i GRAND PRIX TURNERINGEN`s 2. runde og der er 
følgende 24 signaturer tilbage: 

 

 

 

FRYDKÆR: 10 

VINDING: 6 

HARRY: 5 

SELECT: 4 

AMIGO:4 4   

LUND: 4 

FAR: 4  

KINKS: 3 

UHRE: 3 

MARSCHA: 3  

FLINCA: 3 

CHELSEA: 2 

FOREST: 2 

TYNDE: 1 

ARSENAL: 1  

MURER: 1 

NANDO: 1 

NIELSEN: 1 

LIONS: 1 

SPVK: 1  

TØFTING: 1  

BAMSE: 1 

LAUGE: 1                                                                    

HEDE: 1                                                         

 

EN AF DISSE TIPPERE BLIVER G.P.-MESTER 2021       

 

 

 

 

 



GRAND PRIX TURNERINGEN 2. RUNDE 

 

VINDING – SELECT 

AMIGO – KINKS 

VINDING – UHRE 

VINDING – TYNDE 

LUND – ARSENAL 

VINDING – MURER 

VINDING – KINKS 

FRYDKÆR – NANDO 

FRYDKÆR – MARSCHA 

FRYDKÆR – FAR 

HARRY – FAR 

HARRY – SELECT 

MARSCHA – MARSCHA 

FLINCA – FRYDKÆR 

VINDING – SELECT 

LUND – HARRY 

CHELSEA – FRYDKÆR 

FAR – FRYDKÆR 

LUND – FOREST 

HARRY – NIELSEN 

HARRY – FRYDKÆR 

AMIGO – SELECT 

UHRE – FLINCA 

LIONS – SPVK 

UHRE – TØFTING 

AMIGO – CHELSEA 

LUND – FRYDKÆR 

FLINCA – BAMSE 

FRYDKÆR – FRYDKÆR 

KINKS – FOREST 

FAR – LAUGE 

AMIGO – HEDE 

                 RAPPORT FØLGER NÅR 2. RUNDE ER FÆRDIGSPILLET           Harry                                                                                                                                                                       


