
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Rapport efter Kvartfinalerne * 

 

 

De 8 signaturer der slap igennem nåleøjet i Grand Prix´ens 4. runde, kæmpede i 2 eller 3 
kampe her i Grand Prix Turneringens Kvarfinale. 

 

 

8 signaturer deltog i GRAND PRIX TURNERINGEN`s Kvartfinale og der var 
følgende 5 tippere tilbage: 

  

 

                                                                          

                                                 

 

                                  KINKS: 1                                    FRYDKÆR: 1                                    SELECT: 4 

                                        

  

  

  

                                                                    

 

                                     LUND: 1                                                                                 ARSENAL: 1                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



      SELECT Ligaturneringsleder og tidligere GP-Mester havde 

helt sensationelt 4 signaturer til start her i Grand Prix´ens 
Kvartfinale, altså halvdelen af de 8 tilbageværende 
signaturer, så naturligvis havde SELECT rigtig gode 
muligheder for at komme frem til de præmiegivende 

placeringer       

 

SELECT – ARSENAL: (5 – 5, 5 – 3) 

 

      SELECT mødte i dette opgør, den førende tipper i Danmarksturneringen ARSENAL, der 

er særdeles velkendt for meget sikker tipning, så der var lagt op til nogle spændende kampe, 
hvor dagsformen ville være afgørende. Den første kamp sluttede uafgjort, men så i 
returopgøret tog SELECT stikket hjem og fremturede med en superscore ud over 
gennemsnittet og især SELECT`s rigtige X var med til at hive sejren hjem og hermed har 
SELECT kvalificeret sig til Grand Prix Turneringens´s Semifinale og er nu sikker på at få en 

præmie i hus       

Lunds Tipsforening ønsker tillykke til SELECT med det flotte resultat og held og lykke i 

Semifinalen       

 

 

 

      ARSENAL kæmpede bravt, men SELECT`s fantastiske 

storform, var alligevel mere end selv en mester-tipper som 
ARSENAL kunne gøre noget ved og Grand Prix´en er færdig 

for ARSENAL for denne gang       

  

 

 

  

 

 

 

 

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

 

      SELECT mødte i dette opgør SIG SELV, så det var ikke så 

svært at kåre vinderen allerede inden Kvartfinalen gik i gang. 
SELECT i suveræn stil videre til Grand Prix Turneringens 

Semifinale       

Lunds Tipsforening ønsker tillykke til SELECT med det flotte 

resultat og held og lykke i Semifinalen       



      LUND har været godt fremme i Grand Prix Turneringen i 

årene 2017 og 2019, hvor LUND har opnået flotte 3. pladser 

og igen i år er LUND med helt fremme i forreste felt       

 

LUND – SELECT: (5 – 5, 5 – 5, 9 – 9) 

 

 

      LUND skulle møde Grand Prix Mesteren 1989 SELECT, så der var virkelig lagt op til 

tipning på højeste niveau idet begge tippere i år er med helt fremme i forreste felt i 
Danmarksturneringen, så dagsformen ville have stor betydning. Som det fremgår, blev det 
til en maraton-gyser, hvor LUND og SELECT fyrede super-score af i alle tre kampe og det 
lykkedes ikke at finde en afgørelse via egenscoren, så opgøret blev afgjort efter absolut 
fintælling i henhold til reglerne og man måtte helt tilbage til tipstegnene i uge 35, hvor 
LUND med X i kamp 3 havde det første rigtige tegn. Så LUND er nu allerede sikret en 

pengepræmie og er videre i Grand Prix Turneringens Semifinale       

Lunds Tipsforening ønsker tillykke til LUND med det flotte resultat og held og lykke i 

Semifinalen       

 

 

      FRYDKÆR er jo kendt som GP-specialist og det er ikke 

uden grund. FRYDKÆR har været Grand Prix Mester i årene 
1994, 2000 og 2015. Derudover har FRYDKÆR opnået en 2. 
plads i 2018. FRYDKÆR har stadig chancen for at komme 
op i det helt fine selskab med 4 Grand Prix Mesterskaber, hvor 

kun formanden IDSKOV befinder sig       

 

FRYDKÆR – KINKS: (5 – 5, 3 – 3, 9 – 9) 

 

      FRYDKÆR skulle møde den velkendte DT-Turneringsleder KINKS, så det var et opgør 

mellem to meget rutinerede tippere. FRYDKÆR har i denne sæson været meget svingende 
og er placeret i den tunge ende af den bedste DT-række, hvorimod KINKS er med helt 
fremme i den bedste DT-række, så dagsformen kunne blive afgørende. Imidlertid var begge 
tippere meget koncentrerede og selv om der måtte tre kampe til, lykkedes det ikke at finde 
en afgørelse ved hjælp af egenscoren, idet begge tippere var lige gode, så man måtte gå 
videre til en afgørelse ved hjælp af fintælling og her var det Brighton´s sejr i sidste minut 
over Brentford der gjorde udslaget og FRYDKÆR havde luret dette og efter reglen med 

det første rigtige tipstegn kom FRYDKÆR i Grand Prix Semifinalen        

Lunds Tipsforening ønsker tillykke til FRYDKÆR med det flotte resultat og held og lykke i 

Semifinalen       

 

      KINKS med Grand Prix 2. pladser i årene 2007 og 2012, kæmpede 

på højeste niveau og det var meget små marginaler, der gjorde at KINKS 
alligevel ikke gik videre. Godt kæmpet men Grand Prix´en er slut for 

denne gang       



4 signaturer deltager i GRAND PRIX TURNERINGEN`s Semifinale og der er 
følgende 3 tippere tilbage: 

 

                                          

                                                 

 

                                                                              

                                                        SELECT: 2 

                                        

  

  

  

                                                                    

 

                                  LUND: 1                                                     FRYDKÆR: 1 

   

 

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

 

 

GRAND PRIX TURNERINGEN SEMIFINALER: 

 

SELECT – SELECT 

LUND – FRYDKÆR 

 

 

 

 

  

 RAPPORT FØLGER NÅR SEMIFINALERNE ER FÆRDIGSPILLET            

 

 

 

 

Harry                                                                                                                                                                       


