
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Rapport 4. runde * 

 

 

De 16 signaturer der slap igennem nåleøjet i Grand Prix´ens 3. runde, kæmpede i 2 eller 3 
kampe her i Grand Prix Turneringens 4. runde. 

 

 

16 signaturer deltager i GRAND PRIX TURNERINGEN`s 4. runde og der er 
følgende 7 tippere tilbage: 

 

 

  

 

                                                                          

                                                 

 

                                       UHRE: 2                                 FRYDKÆR: 5                                    SELECT: 4 

                                       KINKS: 1 

  

  

  

                                                                    

 

                                    AMIGO: 2                                                                               ARSENAL: 1                

 

 

 

 

 

                                                                                         LUND: 1 

 

 

 

 

 



      FRYDKÆR havde 5 signaturer med her i Grand Prix´ens 4. runde og GP-Specialisten 

FRYDKÆR var virkelig kommet på hård opgave og det lykkedes kun lige på et hængende 
hår, at få en enkelt FRYDKÆR-signatur videre og det var i opgøret mod den tidligere GP-
Mester og comeback-tipper AMIGO, hvor det efter to hårde uafgjorte kampe, var 
dagsformen der gjorde udslaget i den tredje og afgørende kamp. Her fyrede FRYDKÆR en 
helt almindelig gennemsnitlig score af og det var nok til at besejre AMIGO, der lige manglede 
en enkelt. I de to kampe mod SELECT der også er tidligere GP-Mester, havde FRYDKÆR 
hårde odds efter den 1. kamp, hvor SELECT med en aldeles super-score, havde storsejret 
og ikke nok med det så blev det til endnu et nederlag i den 2. kamp, så det var forsmædelige 
nederlag, der kom ind på kontoen. I opgøret mod tipsfænomenet ARSENAL måtte 
FRYDKÆR også indkassere to nederlag og var helt groggy. Det sidste opgør mod LUND 
startede med uafgjort i den 1. kamp, så alt var åbent og FRYDKÆR havde nok forventet 
en sejr her i returopgøret, men LUND fremførte lige en super-pragtscore og så var 
FRYDKÆR totalt knock-out´et. Så alt i alt en meget skuffende 4. runde for FRYDKÆR, 
men det kunne have været værre for FRYDKÆR har dog stadig en enkelt signatur med 
her blandt de bedste 8 tilbageværende signaturer i Grand Prix Turneringen og chancen for 

at blive GP-Mester endnu en gang er stadig til stede          

 

ARSENAL – FRYDKÆR: (4 – 3, 10 – 8)  

FRYDKÆR – SELECT: (3 – 5, 8 – 9)  

FRYDKÆR – SELECT: (3 – 5, 8 – 9) 

FRYDKÆR – LUND: (3 – 3, 8 – 10)  

AMIGO – FRYDKÆR: (3 – 3, 8 – 8, 6 – 7)  

 

 

 

      SELECT den tidligere GP-Mester havde 4 signaturer til start her i Grand Prix´ens             

4. runde og SELECT er helt ustyrlig her i årets Grand Prix og lige som i runde 2 og 3, 
lykkedes det igen for SELECT her i runde 4, at få alle 4 signaturer videre. SELECT brillierede 
især mod GP-Specialisten FRYDKÆR, som SELECT mødte i de to af opgørene. SELECT 
lagde ud med en super-score i den 1. kamp og en klar føring og det blev udbygget med 
endnu en sejr i returkampen, så det blev til to imponerende sejre mod GP-Specialisten 
FRYDKÆR. Derudover var der to opgør mod UHRE og her var der total lighed i scoren efter 
ikke mindre end tre uafgjorte kampe og der måtte fintælling til og i form af første rigtige 
tipstegn, var det SELECT, der rendte af med de to sejre og hermed er SELECT allerede nu 
årets GP-Profil og SELECT har imponerende 4 signaturer med blandt de sidste 8 signaturer, 

så chancen for endnu mere succes er absolut til stede         

 

SELECT – UHRE: (5 – 5, 9 – 9, 7 – 7) 

FRYDKÆR – SELECT: (3 – 5, 8 – 9) 

FRYDKÆR – SELECT: (3 – 5, 8 – 9) 

SELECT – UHRE: (5 – 5, 9 – 9, 7 – 7)  

 

  



      AMIGO havde 2 signaturer med her i 4. runde og comeback-tipperen AMIGO er 

tidligere GP-Mester her i Grand Prix´en, så AMIGO er vant til tipning på højt niveau. 
AMIGO mødte dog den skrappe GP-Specialist FRYDKÆR i det ene opgør og der var lagt op 
til en drabelig fight. Det blev da også som ventet et opgør, hvor FRYDKÆR og AMIGO 
spillede lige op i de to første kampe, så den 3. kamp ville afgøre dysten og lige netop her 
trak AMIGO det korteste strå, med et smalt nederlag, f.eks. var AMIGO gået videre, hvis 
ikke OB havde udlignet kort før tid i kampen mod Brøndby. Ja det er de små marginaler der 
kan være afgørende. AMIGO`s 2. opgør var mod KINKS og her havde AMIGO nok regnet 
med en god mulighed for at komme videre og opgøret var da også meget åbent efter 
uafgjort i den 1. kamp, men så fyrede KINKS lige en score af lige over gennemsnittet og 
det kunne AMIGO ikke rigtig hamle op med, så AMIGO må se facts i øjnene og selv om 

det blev til en flot indsats, så er det helt forbi i årets Grand Prix Turnering       

 

AMIGO – FRYDKÆR: (3 – 3, 8 – 8, 6 – 7) 

KINKS – AMIGO: (3 – 3, 9 – 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      UHRE havde 2 signaturer med her i 4. runde og selv om SELECT er tidligere GP-Mester, 

var der lagt op til hård kamp mellem de to turneringsledere. Tilfældigheder gjorde, at UHRE 
skulle møde SELECT i begge opgør, så derfor ville en sejr naturligvis rigtig give pote.         
Som ventet var de to signaturer stort set lige gode og selv efter 3 drabelige kampe, var der 
ingen vinder at spore på scoren, der var fuldstændig lige. Så det var nødvendigt med en 
fintælling og en afgørelse efter reglerne og her havde SELECT luret X´et i kampen mellem 
Crystal Palace og Brentford og det blev afgørende i form af 1. rigtige tegn. Så UHRE trak 
det korte strå og må se i øjnene, at det trods en formidabel indsats, er slut i årets Grand 

Prix Turnering       

 

SELECT – UHRE: (5 – 5, 9 – 9, 7 – 7)  

SELECT – UHRE: (5 – 5, 9 – 9, 7 – 7) 

 

 

 

 



      LUND havde kun en enkelt signatur med i denne 4. runde af Grand Prix Turneringen 

og LUND var oppe mod GP-Specialisten FRYDKÆR, der har vundet Grand Prix´en 3 gange. 
Men LUND figurerer på den fornemme Grand Prix Turnering´s Top 3 - Evighedstabel i såvel 
2017 som 2019, hvor LUND opnåede flotte 3. pladser her i Grand Prix´en, så LUND vejrer 
muligheden for succes igen her i Grand Prix´en 2021. Opgørets 1. kamp blev en score-fattig 
kamp, hvor det dog lykkedes begge tippere at hive et uafgjort resultat hjem, men så gik 
LUND amok i returopgøret og med en formidabel super-score storsejrede LUND over en 
måbende FRYDKÆR, der ikke fik et ben til jorden. LUND er nu blandt de 8 sidste ud af 
feltets 192 startende signaturer og har gode muligheder for succes her i årets Grand Prix 

Turnering         

 

FRYDKÆR – LUND: (3 – 3, 8 – 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KINKS havde en enkelt signatur med her i Grand Prix´ens 4. runde og modstanderen 

var velkendte AMIGO, der jo gør comeback i denne sæson. AMIGO har et Grand Prix – 
Mesterskab fra 2001 i bagagen. KINKS er nu heller ikke helt ukendt på den fornemme 
Grand Prix Turnering´s Top 3 – Evighedstabel, idet KINKS i årene 2007 og 2012 opnåede 
flotte 2. pladser her i GP-Turneringen. Der var lagt op til hård kamp og i den score-fattige 
1. kamp, fik de begge alligevel hevet et uafgjort resultat hjem, men så slog KINKS til i 
returopgøret, hvor KINKS med middel-score var heldig at få en spinkel sejr hjem, da AMIGO 
ikke lige var på toppen i denne uge. KINKS er nu med blandt de 8 bedste GP-tippere i årets 

Grand Prix og har stadig chancen for at komme helt til tops       

 

KINKS – AMIGO: (3 – 3, 9 – 8) 

 

 

 

 

 



      ARSENAL havde en enkelt signatur med her i Grand Prix´ens 4. runde og ARSENAL  

er jo en særdeles velkendt profil i foreningen og kendt for aldeles fremragende tipning, så 
selv om modstanderen var GP-Specialisten og DT-Mesteren 2020 FRYDKÆR, så var der 
ingen nervøsitet at spore hos ARSENAL og i den score-fattige 1. kamp, lykkedes det 
alligevel for ARSENAL, at score lige netop én mere end gennemsnits-scoren og dermed var 
den 1. sejr i hus og ARSENAL var på vinderkurs og ARSENAL havde i den grad bolden og 
i returkampen fyrede ARSENAL en super-score af og hermed blev FRYDKÆR totalt 
udraderet. ARSENAL er nu blandt de 8 bedste GP-tippere i årets Grand Prix Turnering og 

mon nogen kan stoppe ham ?        

 

ARSENAL – FRYDKÆR: (4 – 3, 10 – 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 signaturer deltager i GRAND PRIX TURNERINGEN`s ¼-Finale og der er 
følgende 5 tippere tilbage: 

  

 

                                                                          

                                                 

 

                                  KINKS: 1                                    FRYDKÆR: 1                                    SELECT: 4 

                                        

  

  

  

                                                                    

 

                                     LUND: 1                                                                                 ARSENAL: 1                                                                                                 

   

 

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



GRAND PRIX TURNERINGEN ¼-FINALER: 

 

SELECT – ARSENAL 

SELECT – SELECT 

LUND – SELECT 

FRYDKÆR – KINKS 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  RAPPORT FØLGER NÅR ¼-FINALERNE ER FÆRDIGSPILLET            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry                                                                                                                                                                       


