
 

 

GRAND PRIX Idskov 4 x Grand Prix Vinder

¤ 10 ¤ turneringen Jesper1 3 x Grand Prix Vinder

Top 3 - Evighedstabel Telecom 3 x Grand Prix Vinder

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Frydkær 3 x Grand Prix Vinder

1983 Johnse Sergio Smølf Marscha 2 x Grand Prix Vinder

1984 Uno Sanne Norwich1 Select 2 x Grand Prix Vinder

1985 Pirri Norwich1 Carsten

1986 Leif Ibba Tom Kommentarer:

1987 Fox Idskov Ib Rene

1988 Jesper1 Tiptop Harry Idskov er ubetinget Grand Prix -

1989 Select Jharon Victory Kongen i Lunds Tipsforening og

1990 Idskov Ø-Bo Villund har præsteret dette kunststykke 

1991 Jesper1 Lykke Susan 4 gange 😊        Idskov

1992 Jesper1 Basse Steff 

1993 Fynbo Jesper1 Valore Jesper1 og Telecom har vundet 3 gange 😊

1994 Frydkær Jack Strøm

1995 Scott Scott Lion Frydkær med 3 Grand Prix Mesterskaber og

1996 Idskov Scott Idskov Marscha og Select med hver 2 Grand Prix 

1997 Scott Lylloff Brøndby Mesterskaberi træk er nærmeste forfølgere 😊

1998 Lylloff Scott SEH 5 tippere er blevet Grand Prix Mester 1 gang 😊

1999 Krog Balder Jesper1

2000 Frydkær Jesper1 Samba

2001 Amigo Sille Zico

2002 Lylloff Anfield Westham

2003 Idskov Geden N.V.J.

2004 B.Dover Anfield Jesper1

2005 Rose N.V.J. Jesper1

2006 TELEcom Anfield Strøm    Frydkær             Marscha

2007 Andy Kinks Murer

2008 TELEcom Pirc Aab

2009 TELEcom Strøm N.V.J.

2010 Aab TELEcom Andy             😀

2011 Marpre Noah Nielsen

2012 Marpre Kinks Idskov

2013 Jensen Vind Vind

2014 The Kop Noah SPVK        Fox              Amigo       Select

2015 Frydkær Marscha Livpool1

2016 Marscha Marscha Frydkær

2017 Marscha Idskov Lund

2018 Forest Frydkær Forest

2019 Idskov Idskov Lund

2020 Far Lauge Marscha

2021 Select Frydkær Lund

           Forest   Far

* Fremhævede signaturer deltager stadig i Lunds Tipsforening

 



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 1 

 

                                              

     AGGER                ANDERUP                        FAR                        HARRY 

                                                                                                           

    HEDE                   HIMBO                   IDSKOV                         LUND 

                        

         SCHØN                     SELECT                       STEAM                  STOKE               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her I pulje 1 har vi deltagelse af ikke mindre end de sidste tre års GP-Mestre SELECT, FAR 
og Grand Prix – Kongen IDSKOV og de er helt sikkert favoritter til at indtage top-

placeringerne         

Men der er andre af puljens signaturer, der buser frem med imponerende enkel-rækker og 
især STOKE brillierer, men også LUND er godt med, så de er farlige outsidere, men HEDE 

fra toppen af DT´s 3. division, er også outsider       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 2 

 

             

           CHELSEA                       FAR                   FLINCA                FOREST 

                            

     FRYDKÆR               HARRY                   KAILUA                   LIVPOOL                                                           

                       

         MARSCHA                   NIELSEN                     PERCY                   STEAM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 2 har vi GP-Mester 1994-2000-2015 FRYDKÆR, GP-Mester 2016-2017 MARSCHA, 
GP-Mester 2018 FOREST og GP-Mester 2020 FAR, så der bliver en voldsom kamp om top-
placeringerne. 

CHELSEA og FLINCA har de bedste enkel-rækker, så de tilskrives outsider-rollerne        

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         

 



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 3 

 

                 

     AGGER                   AMIGO                     DEGNEN                    FAR 

                                                                                                                  

      FRYDKÆR                    FYFFE                    HARRY                  MORAN 

                                                                      

       LIVPOOL                 NIELSEN                  VINDING                 STEAM             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 3 har vi tre tidligere GP-Mestre, FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, AMIGO og 
FAR med hver et enkelt GP-Mesterskaber, så mon ikke de alle vil være med i topfeltet når 

der er spillet 11 kampe       

Comeback-tipperen DEGNEN er med sin gode enkel-række outsider til at slutte i toppen       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

  

 Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 4 

 

                       

       AMIGO                       FAR                      FRYDKÆR               HARRY                                                        

                       

  HIMBO            IDSKOV                     MARSCHA                    MORAN         

                                     

     MURER             SELECT                     SCHØN                       STEAM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 4 er der dynamit for alle pengene og halvdelen af signaturerne er tidligere GP-
Mestre AMIGO, FAR, FRYDKÆR, IDSKOV, MARSCHA og SELECT, så der vil komme masser 
af kampe på allerhøjeste niveau og det er næsten utænkeligt, at toptipperne ikke skal findes 

mellem de nævnte seks signaturer       

Men ingen tvivl om, at de øvrige seks signaturer vil kæmpe for at overraske her blandt de 
prominente signaturer og der er 11 kampe til at skrabe point sammen og vi ser frem til 

overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 5 

 

                        

     COTTEE               DEVILS                  FLINCA                       FOREST 

                                    

      FRYDKÆR                  IDSKOV                   LUFCMOT                   LUND 

                 

       MARSCHA                 NORWICH                NUSER                 SCHØN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 5 har vi begge GP-specialisterne IDSKOV med 4 GP-Mesterskaber og FRYDKÆR 
med 3 GP-Mesterskaber med. Derudover MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber og FOREST 
med et enkelt GP-Mesterskab og ingen tvivl om, at de fire ovennævnte signaturer har 

favoritværdigheden       

Men blandt de øvrige signaturer i puljen er der flere med gode enkel-rækker, især NUSER, 

LUND og FLINCA er godt med fremme og vurderes de største outsider-chancer       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 6 

 

                                                             

 CULOPIP                  HARRY                        HEDE                     IDSKOV 

                        

     LIONS                  LIVPOOL                  LUCKY                   MARSCHA 

                                                                              

     MURER               NIELSEN                   SCHØN                        SELECT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 6 har vi de tre prominente tidligere GP-Mestre, IDSKOV, MARSCHA og SELECT. 

De er alle nogle hårde drenge og absolut favoritter til top-placeringerne       

Der er dog ni andre signaturer med i puljen, der alle vil gøre deres ypperste i de næste 11 
uger, for at spænde ben for favoritterne. Især CULOPIP har vist gode takter og vil måske 

komme med i toppen       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 7 

 

                    

      ANDERUP                 AGGER                  CULOPIP             FRYDKÆR 

              

           HEDE                  IDSKOV                 KINKS                     PERCY                                                                 

                                   

        SCHØN                       SPVK                 STEAM                    TYNDE           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 7 er der kun to tidligere GP-Mestre, men til gengæld er det de to skrappeste, 
IDSKOV med 4 GP-Mesterskaber og FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber. Begge to er 

favoritter, men kan de mon virkelig leve op til denne favorit-værdighed        

CULOPIP og HEDE er for nuværende de bedste enkel-række-tippere og har på papiret de 

bedste chancer for at blande sig med de to prominente GP-signaturer       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 8 

 

         

        AMIGO                CULOPIP                FLINCA                FRYDKÆR                 

                                      

    HARRY                  IDSKOV                       KINKS                    LUFCMOT             

                                         

       MARSCHA                 MURER                SELECT                     SPURS                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 8 er der igen et mylder af tidligere GP-Mestre og de fem signaturer er AMIGO, 
FRYDKÆR, IDSKOV, MARSCHA og SELECT, så der er udsigt til rigtig mange hårde og 

spændende kampe og naturligvis er de alle med i favoritfeltet       

CULOPIP og FLINCA ser ud til at være de største udfordrere til at kunne blande sig med de 

prominente GP-Mestre       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 9 

 

                

            BAMSE                           FAR                 HÅRVARD           IDSKOV  

                 

         KINKS                    MARSCHA               MURER               NIELSEN 

       

       SCHØN                    SELECT                     TOFFEE               VINDING  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 9 er der 4 tidlige GP-Mestre, FAR, IDSKOV, MARSCHA og SELECT og naturligvis 

må de alle tilskrives de bedste chancer for at slutte i topfeltet       

NIELSEN, TOFFEE og HÅRVARD har de bedste enkel-rækker pt og ser på papiret ud til at 
være de signaturer, der har størst chance, for at blande sig imellem de fire prominente GP-

Mestre       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 10 

 

                        

 CULOPIP           CHELSEA                         FAR                       FRYDKÆR                      

             

      HARRY               IDSKOV                 MARSCHA                      PERCY 

                                        

       SELECT                           SPURS                    STEAM                  UHRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 10 er der igen deltagelse af fem tidligere GP-Mestre, FAR, FRYDKÆR, IDSKOV, 
MARSCHA og SELECT, så mon ikke toptipperne efter de 11 uger, vil kunne findes blandt 

disse prominente signaturer       

CULOPIP, CHELSEA, UHRE og SPURS er dog også formstærke i øjeblikket, så måske kan de 

blande sig i toppen        

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 11 

 

                           

     AGGER              BORRIS            CULOPIP                    HALVOR 

                       

     HARRY              IDSKOV                LIVPOOL                   LUFCMOT                

                   

       MANUTD               MARSCHA                     PERCY                  SELECT                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 11 huserer 3 tidligere GP-Mestre. IDSKOV GP-Kongen med 4 GP-Mesterskaber, 
MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, SELECT med 1 GP-Mesterskab og mon ikke to af disse 

signaturer slutter helt i top efter de 11 uger       

CULOPIP, HALVOR, HARRY og MANUTD er med rimelige enkel-rækker, alle seriøse outsidere 

til at blande sig i ovennævnte felt        

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 12 

 

               

      BRULA                      FAR                        FLINCA                 HARRY 

                 

             LUND                     MARSCHA               MURER                NIELSEN 

                               

       SELECT                       STEAM                     VINDING                 UHRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 12 er der 3 tidligere GP-Mestre, FAR, MARSCHA og SELECT og de må betragtes 

som favoritter til topplaceringerne       

Men i denne pulje er der mange skrappe signaturer, der bejler til toppladserne og BRULA, 
FLINCA, HARRY, LUND og UHRE ser på papiret ud til at have de største chancer for at blande 

sig hos ovennævnte tre GP-Mestre       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 13 

 

        

            FAR                  FLINCA               FOREST                   FRYDKÆR                 

       

        IDSKOV              LAUGE                     MARSCHA                  PERCY 

                       

       SELECT                   STEAM                VINDING                     ZICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 13 har vi en stor samling på 6 tidligere GP-Mestre, GP-Kongen IDSKOV med         
4 GP-Mesterskaber, FRYDKÆR med 3 GP-Mesterskaber, MARSCHA med 2 GP-Mesterskaber, 
FAR med 1 GP-Mesterskab, FOREST med 1 GP-Mesterskab og SELECT den forsvarende GP-

Mester 2021. Så det er bestemt en ”dynamit-pulje” og de er alle selvskrevne favoritter        

FLINCA og ZICO vurderes at have de største chancer for at blande sig hos ovennævnte GP-

Mestre, men LAUGE der var i GP-Finalen 2020, kan bestemt heller ikke afskrives        

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har kvalificeret 
sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, fortsætter i en ny 
mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 2. runde. De 6 nederst-

placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer         



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 14 

 

                             

           FAR                  FRYDKÆR                  FUTTE                     KINKS 

               

       LFCSIF                 LUND                       MARSCHA                 MURER 

                   

     SPVK              STEAM                        TØFTING                         ZICO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 14 har vi tre tidligere GP-Mestre, FAR, FRYDKÆR og MARSCHA, der alle må anses 

som favoritter til en top-placering       

FUTTE, LUND, TØFTING og ZICO må ud fra deres enkel-række, alle betragtes som outsidere 

til at blande sig i ovennævnte fine selskab       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        



GRAND PRIX TURNERING 2021  PULJE 15 

 

                       

         AMIGO                      BRULA                     FAR                    HARRY 

                                                                    

    IDSKOV                     KINKS                           LUCKY                    LUND 

     

      MARSCHA                 SPURS                     STEAM                VINDING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 15 er der fire tidligere GP-Mestre, AMIGO, FAR, IDSKOV og MARSCHA og mon 

ikke topplaceringerne tilfalder nogle af disse signaturer       

BRULA, SPURS og HARRY må tilskrives de bedste chancer for at blande sig blandt 

ovennævnte prominente GP-Mestre        

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        



GRAND PRIX TURNERING 2022  PULJE 16 

 

                                          

     AGGER               ANDERUP                ARSENAL                       FAR 

                  

            FRYDKÆR                 IDSKOV                MARSCHA                MURER 

                        

        NIELSEN                    PERCY                      SELECT                 TYNDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Her i pulje 16 har vi igen fem tidligere GP-Mestre på deltagerlisten, FAR, FRYDKÆR, IDSKOV, 

MARSCHA og SELECT og de tildeles alle en favoritrolle i topfeltet       

I denne pulje har vi ARSENAL, foreningens prominente ”The Double”-Vinder i sæson 2021 
og ARSENAL er altid farlig, så han tilskrives en god chance for at blande sig helt i toppen og 

endelig må NIELSEN ikke afskrives chancen       

Men alle signaturer kan naturligvis blande sig i topstriden og der er 11 kampe til at skrabe 

point sammen og vi ser frem til overraskelser       

Så der venter 11 spændende uger forude, hvorefter de 2 bedst-placerede automatisk har 
kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde og de 4 signaturer der slutter på 3. – 6. pladsen, 
fortsætter i en ny mand-til mand knald eller fald kvalifikationsrunde om adgangbilletter til 

2. runde. De 6 nederst-placerede vil være færdige i Grand Prix´en for denne gang        

Så alle deltagere ønskes held og lykke i Grand Prix Turneringen       

1. pr. 5000 kr. – 2. pr. 2000 kr. – 3. pr. 1000 kr. – 4. pr. 500 kr. 

 

Der vil efter hver runde komme lidt kommentarer        


