
GRAND PRIX TURNERINGEN 2021 

* Rapport efter Semifinalerne * 

 

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

 

4 signaturer deltog i GRAND PRIX TURNERINGEN`s Semifinale og der var 
følgende 3 tippere: 

 

                                          

                                                 

 

                                                                              

                                                        SELECT: 2 

                                        

  

  

  

                                                                    

 

                                  LUND: 1                                                     FRYDKÆR: 1 

 

 

      SELECT Ligaturneringsleder 

og tidligere GP-Mester 1989 har 
virkelig gjort sig godt bemærket 
her i årets Grand Prix Turnering og 
har 2 signaturer blandt de sidste 4 

signaturer       

 

SELECT – SELECT: (5 – 5, 8 – 8) 

 

      SELECT mødte her i Semifinalen, * SIG SELV * så det var ikke specielt svært at kåre en 

vinder på forhånd i dette opgør. Man når dog ikke frem til Grand Prix Turneringens 
Semifinale uden at have super-tippet og det er lige netop det, som SELECT har gjort i 
turneringen, så det er helt velfortjent, at SELECT nu er i Grand Prix Finalen og endvidere 
også er videre til kampen om 3. og 4. pladsen. Ja meget bedre kan det næsten ikke gøres 

      Lunds Tipsforening ønsker SELECT tillykke med den flotte præstation og held og lykke 

i Grand Prix Finalen og i Kampen om 3. pladsen        



      LUND der i årene 2017 og 2019, 

opnåede flotte 3. pladser er igen i år 
med helt fremme i forreste felt og er 
nu sikker på en forbedring af disse 

placeringer       

 

 

LUND – FRYDKÆR: (3 – 3, 8 – 6) 

                                                                               

      LUND skulle her i Semifinalen møde den navnkundige Grand Prix Mester 1994 – 2000 - 

2015 FRYDKÆR, der også er kendt under betegnelsen Grand Prix Specialisten. LUND er 
imidlertid i super-form i øjeblikket og da FRYDKÆR er sakket noget bagud, var der udsigt 
til en mulig overraskelse. Det ville i høj grad være dagsformen, der ville gøre udslaget og 
efter en forsigtig 1. kamp der endte uafgjort, var det LUND der fremførte super-score i den 
2. kamp og hermed var overraskelsen en kendsgerning og 
Grand Prix Specialisten FRYDKÆR blev henvist til Kampen om 
3. – og 4. pladsen, men det er nu trods alt også en fantastisk 
fin præstation. LUND har nu for 1. gang muligheden for at 
blive Grand Prix Mester i Lunds Tipsforening, som han selv har 

lagt navn til.       Lunds Tipsforening ønsker LUND tillykke med 

den flotte præstation og held og lykke i Grand Prix Finalen       

Lunds Tipsforening ønsker FRYDKÆR tillykke med den flotte 
præstation og held og lykke i Kampen om 3. – og 4. pladsen 

      

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                              

GRAND PRIX TURNERINGEN KAMPEN OM 3.– OG 4. PLADSEN 

 

SELECT – FRYDKÆR  

 

   

 

GRAND PRIX FINALEN 

 

SELECT – LUND 

 

 

  

RAPPORT FØLGER NÅR KAMPEN OM 3. – OG 4. PLADSEN  

 

OG GRAND PRIX FINALEN ER FÆRDIGSPILLET                                                              Harry                                                                                                                                                                       


