
GRAND PRIX TURNERINGEN 2022 

* Puljespillet 6. kamp * 

                                                                                                            HARRY 

8 RIGTIGE (4) 7 RIGTIGE (17) 6 RIGTIGE (10) 5 RIGTIGE (15)     4 RIGTIGE (6)     

LAUGE ANDERUP BAMSE AGGER HEDE  

MORAN ARSENAL BRULA AMIGO KAILUA 

NIELSEN BORRIS CHELSEA COTTEE LUFCMOT 

STEAM CULOPIP FLINCA DEVILS MANUTD  

 DEGNEN HARRY FOREST UHRE 

  FAR LFCSIF                 FUTTE        ZICO 

 FRYDKÆR LIVPOOL FYFFE 

 HIMBO MARSCHA HALVOR 3 RIGTIGE (1) 

 IDSKOV SELECT HÅRVARD LUCKY 

 KINKS TYNDE LIONS 

 LUND  PERCY 

 MURER  SPVK 

 NORWICH  STOKE 

 NUSER  TOFFEE 

 SCHØN  TØFTING 

 SPURS   

 VINDING   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

 



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       Skrevet inden 1. kamp       

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                Harry 



 

      HIMBO havde ugens superscore 7 rigtige og har GP-turneringens bedste egenscore efter de 

første 6 spillerunder. HIMBO er suverænt på 1. pladsen og stadig ubesejret. FAR GP-Mester 2020 
var på samme niveau med 7 rigtige og fik hevet et enkelt point hjem, men røg et enkelt trin længere 

ned i bundfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester havde middelscoren 6 rigtige og det var nok til at hente en 

sejr mod STOKE der kun kunne fremvise 5 rigtige. SELECT blev hermed over topstregen og 

konsoliderede placeringen. STOKE røg to trin ned i bundfeltet og er nu tæt på bundstregen        

      HARRY kunne fremvise middelscoren 6 rigtige og det gav en lidt heldig sejr over AGGER der kun 

havde 5 rigtige. De tre point skubbede HARRY tre trin op i midterfeltet til en placering lige under 

topstregen. AGGER røg til gengæld to trin ned, men blev lige nøjagtig i midterfeltet       

      IDSKOV GP-Kongen mødte uventet hård modstand og trods en superscore på 7 rigtige, måtte 

IDSKOV nøjes med uafgjort i mødet mod SCHØN, der var med på det høje niveau 7 rigtige. IDSKOV 

røg et trin frem i midterfeltet og SCHØN røg også et trin frem i bundfeltet       

      ANDERUP var med på ugens superscore 7 rigtige og det medførte, at HEDE med dumpescoren 

4 rigtige fik et ordentligt HEDE-slag. ANDERUP røg tre trin op ad stigen og er nu i midterfeltet, mens 

HEDE røg fire trin ned og nu er dumpet ned i bundfeltet, dog lige under bundstregen       

      STEAM og LUND var ude i puljens bundopgør og begge tippere var indstillet på at vinde, så 

STEAM tippede over evne og fyrede pragtscoren 8 rigtige af, så selv om LUND præsterede 7 rigtige, 

fik han ikke noget ud af det. STEAM røg hermed to trin frem i bundfeltet, mens LUND er i bund       
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- 5 - 6

- 7 - 7

- 7 - 7

- 7 - 8

- 4 - 7

K ES MS P 

1. 6 39 - 33 14

2. 6 35 - 31 12

3. 6 32 - 30 10

4. 6 36 - 35 9

5. 6 32 - 32 9

6. 6 34 - 33 8

7. 6 34 - 35 8

8. 6 37 - 36 7

9. 6 35 - 38 5

10. 6 33 - 37 5

11. 6 32 - 35 5

12. 6 33 - 37 3

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Anderup

Far

Lund

Agger

Select

Schøn

Stoke

Idskov

Hede

Resultater 6. runde:

Steam

Hede Anderup

Lund

Himbo

6

Stoke

Lund

Rundens reservescore:

Harry

Pulje 1

Himbo

Harry

Select

Far

Schøn

Steam

Hede

Anderup

Agger

Agger

Select

Schøn

Steam

Himbo

Næste runde:

Harry

Stoke

Idskov

Far

Idskov



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       Skrevet inden 1. kamp       

 

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                Harry 



 

      FOREST GP-Mesteren 2018, havde scoren 5 rigtige lige under og det var bestemt ikke nok mod 

en modstander som FRYDKÆR GP-Specialisten, der kunne fremvise superscoren 7 rigtige. Trods 
nederlaget forblev FOREST liggende på 1. pladsen, mens FRYDKÆR røg en enkelt plads frem i 

midterfeltet       

 

      FAR GP-Mesteren 2020 gav den fuld skrue med superscoren 7 rigtige, hvilket medførte en 

ordentlig dukkert til KAILUA, der havde dumpescoren 4 rigtige. FAR røg dermed et trin op og er nu 

over topstregen, mens KAILUA blev liggende helt i bund       

 

      CHELSEA havde den hæderlige middelscore 6 rigtige, men mødte STEAM der var i usædvanlig 

hopla med pragtscoren 8 rigtige. CHELSEA kunne med nederlaget ikke holde fast på placeringen 
over topstregen og røg et trin ned og er nu i midterfeltet lige under stregen. STEAM røg tre trin op 

og er nu kommet op i midterfeltet       

 

      MARSCHA GP-Specialisten mødte FLINCA og begge kunne præsentere middelscoren 6 rigtige, 

så der røg et enkelt point ind på kontoen hos begge. MARSCHA røg et trin tilbage i midterfeltet, 

mens FLINCA måtte tage forlade midterfeltet og rykke to trin ned og nu er placeret i bundfeltet       

 

      NIELSEN bar oppe på den helt store klinge og fyrede pragtscoren 8 rigtige af, så PERCY der 

havde beskedne 5 rigtige, fik en ordentlig en på hatten. NIELSEN røg tre trin op i bundfeltet og er 

nu lige under bundstregen, mens PERCY rykkede to trin ned ad stigen i bundfeltet       

 

      LIVPOOL mødte HARRY og begge havde den hæderlige middelscore 6 rigtige, så der blev uddelt 

et point til begge tippere. LIVPOOL røg dog to trin ned i bundfeltet, mens HARRY forblev på 

placeringen meget tæt på den absolutte bund       
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- 7 - 4

K ES MS P 

1. 6 36 - 31 13

2. 6 37 - 32 12

3. 6 33 - 32 11

4. 6 35 - 33 9

5. 6 35 - 34 9

6. 6 33 - 33 9

7. 6 35 - 33 7

8. 6 33 - 33 7

9. 6 32 - 32 7

10. 6 31 - 36 6

11. 6 32 - 35 3

12. 6 28 - 36 2

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Kailua Nielsen

Næste runde:

6

Flinca

Livpool

Steam

Nielsen

Frydkær

Flinca

Marscha Far

Livpool

Rundens reservescore:

Harry

Percy Livpool

Chelsea Frydkær

Forest Flinca

Steam

Harry

Kailua

Percy

Far Kailua

Far

Chelsea

Frydkær

Marscha

Resultater 6. runde:

Steam Chelsea

Forest

Marscha

Forest

Harry

Nielsen Percy

Pulje 2
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     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       Skrevet inden 1. kamp       

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry                                     



  

      FAR GP-Mester 2020 havde et solidt forspring i denne pulje og fyrede superscoren 7 rigtige af, 

men sandelig om ikke MORAN kunne trumfe den med pragtscoren 8 rigtige. Men trods nederlaget 
forblev FAR på puljens 1. plads, dog nu stærkt truet. MORAN rykkede sig ikke ud af flækken trods 

den fornemme sejr, men blev liggende i midterfeltet       

 

      VINDING var også med på det store hold med superscoren 7 rigtige og på dette niveau kunne 

FYFFE med 5 rigtige ikke være med. VINDING forsvarede dermed placeringen lige over topstregen, 

hvorimod FYFFE røg et trin nærmere den absolutte bund       

 

      NIELSEN toppede i denne uge med pragtscoren 8 rigtige og det gav en syngende lussing til 

AMIGO GP-Mesteren 2001, der var helt nede på 5 rigtige. NIELSEN røg et trin frem i det tætte felt 

og er nu lige under topstregen, mens AMIGO røg to trin tilbage i bundfeltet       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten måtte op i højeste gear med superscoren 7 rigtige, for at besejre 

HARRY med middelscoren 6 rigtige. Trods sejren rykkede FRYDKÆR et trin tilbage i det tætte 

midterfelt. HARRY er stadig totalt isoleret helt i bund       

 

      LIVPOOL havde ugens middelscore 6 rigtige og det var nok til en smal sejr over AGGER, der 

fremviste 5 rigtige. LIVPOOL blev dog liggende på pladsen i midterfeltet, mens AGGER røg et enkelt 

trin tilbage i bundfeltet       

 

      STEAM affyrede ugens pragtscore 8 rigtige, så selv om modstanderen DEGNEN havde 

superscoren 7 rigtige fik han ikke noget ud af det. STEAM tog et gevaldigt hop med fire trin op i 

bundfeltet og er nu lige under bundstregen. DEGNEN blev liggende lige midt i bundfeltet       
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- 7 - 8

- 8 - 7

K ES MS P 

1. 6 37 - 35 12

2. 6 36 - 30 11

3. 6 35 - 31 11

4. 6 35 - 34 11

5. 6 32 - 32 11

6. 6 35 - 34 10

7. 6 33 - 34 7

8. 6 34 - 35 6

9. 6 33 - 34 6

10. 6 31 - 34 6

11. 6 30 - 32 5

12. 6 32 - 38 1

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Far Degnen

Steam

Agger

Moran Far

Resultater 6. runde:

Moran

6

Degnen

Amigo

Fyffe

Harry

Vinding

Nielsen

Frydkær

Livpool

Steam Livpool

Frydkær Fyffe

Vinding Moran

Næste runde:

Agger Nielsen

Amigo Harry

Far

Vinding

Livpool Agger

Degnen Steam

Rundens reservescore:

Amigo

Harry Frydkær

Fyffe

Nielsen

Pulje 3



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry  



 

      HIMBO den skrappe debuterende tipper, var helt oppe og køre med superscoren 7 rigtige og her 

kunne selv den tidligere GP-Mester AMIGO, med scoren 5 rigtige ikke være med. HIMBO rykkede 
med sejren to trin op og generobrede puljens 1. plads, hvorimod AMIGO er helt rabundus i denne 

pulje og stadig som turneringens eneste, ikke har fået lys i lystavlen       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester 2021 var fremme med middelscoren 6 rigtige, men det var 

langtfra nok, idet modstanderen MORAN fyrede ugens pragtscore 8 rigtige af. Så SELECT måtte 

afgive tronen, men er dog stadig over topstregen. MORAN blev på placeringen midt i bundfeltet       

 

      MARSCHA GP-Specialisten var kommet på hård opgave mod GP-Kongen IDSKOV himself og det 

viste sig da også, at MARSCHA med middelscoren 6 rigtige ikke kunne matche IDSKOV, der 
brillierede med superscoren 7 rigtige. MARSCHA blev hermed hevet ned fra topstregen og er nu lige 

under. IDSKOV blev liggende på pladsen i midterfeltet       

 

      STEAM var oppe og køre på den højeste klinge med pragtscoren 8 rigtige, så selv om SCHØN 

var godt kørende med superscoren 7 rigtige, var det STEAM der rendte med de tre point. STEAM 

blev liggende på placeringen i midterfeltet, mens SCHØN røg et trin ned og nu er i bundfeltet       

 

      FAR GP-Mesteren 2020 busede frem med ugens superscore 7 rigtige, så her slog HARRY`s 

middelscore 6 rigtige ikke til. FAR røg hermed et trin op og er nu i midterfeltet, mens HARRY forbliver 

meget tæt på den absolutte bund       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten mødte her murer-kollegaen MURER og begge var godt med og 

fremviste superscoren 7 rigtige. Så et enkelt point til hver og begge blev liggende på deres 

placeringer i bundfeltet       

- 7 - 6

- 7 - 5

- 7 - 7

- 7 - 6

- 7 - 8

- 8 - 6

K ES MS P 

1. 6 39 - 30 14

2. 6 35 - 32 13

3. 6 35 - 30 12

4. 6 33 - 34 12

5. 6 36 - 33 11

6. 6 37 - 37 10

7. 6 35 - 35 8

8. 6 35 - 36 7

9. 6 35 - 36 7

10. 6 33 - 37 4

11. 6 32 - 37 1

12. 6 31 - 39 0

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Select Schøn

Murer Moran

Steam Far

Idskov

Far

Marscha

Næste runde:

Himbo

Amigo

Resultater 6. runde:

Idskov Marscha

Himbo Amigo

Frydkær Murer

Frydkær

6

Schøn

Frydkær

Marscha

Steam

Moran

Murer

Harry

Amigo

Harry Idskov

Select

Harry

Schøn Steam

Moran Select

Far

Rundens reservescore:

Himbo

Pulje 4



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry  



 

      LUND fremviste lige superscoren 7 rigtige og det var mere end rigeligt til at besejre COTTEE, 

der kun kunne klare 5 rigtige. LUND røg et trin op og er nu strøget helt til tops i denne pulje. COTTEE 

røg til gengæld tre trin ned og er nu i bundfeltet       

 

      IDSKOV GP-Kongen var selvfølgelig med må holdet der havde superscoren 7 rigtige, så det blev 

til en storsejr over DEVILS der kun havde 5 rigtige. IDSKOV dermed på optur og et trin op og ligger 

nu over topstregen. DEVILS i bundfeltet røg derimod tre trin tilbage       

 

      FOREST GP-Mester 2018 dumpede med scoren 5 rigtige og det udnyttede NORWICH, der havde 

ugens superscore 7 rigtige. FOREST mistede hermed førerpositionen og røg to trin ned og er nu i 
midterfeltet lige under topstregen, hvorimod NORWICH tog et gevaldigt hop fra sidstepladsen og 

fem trin op til toppen af bundfeltet       

 
      NUSER var også i hopla og fyrede superscoren 7 rigtige af, så LUFCMOT med kun 4 rigtige, blev 

blæst ud af banen. NUSER røg hermed et trin op i midterfeltet, mens LUFCMOT røg ud af midterfeltet 

og fire trin ned og dermed er LUFCMOT nu er i bundfeltet       

 
      FRYDKÆR GP-Specialisten er begyndt at røre på sig og med superscoren 7 rigtige, fik FRYDKÆR 

hentet tre point hjem på kontoen i kampen mod FLINCA, der havde middelscoren 6 rigtige. 
FRYDKÆR røg tre trin op og er nu i midterfeltet, mens FLINCA røg to trin ned og nu er helt i bund       

 

      MARSCHA GP-Specialisten var ude i et uvant bundopgør og med middelscoren 6 rigtige, måtte 

MARSCHA indkassere et nederlag mod SCHØN der brillierede med superscoren 7 rigtige. MARSCHA 
røg dermed to trin ned og er nu meget tæt på bunden. SCHØN røg fem trin op og er nu hoppet op 

i midterfeltet       
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- 4 - 7

- 6 - 7

- 5 - 7

- 5 - 7

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 6 33 - 29 13

2. 6 36 - 30 12

3. 6 36 - 34 10

4. 6 33 - 30 10

5. 6 35 - 35 9

6. 6 35 - 37 7

7. 6 34 - 34 7

8. 6 32 - 35 7

9. 6 31 - 36 7

10. 6 34 - 36 6

11. 6 35 - 36 5

12. 6 33 - 35 5

-

-

-

-

-

-

Frydkær

Næste runde:

Flinca

LUFCMOT

Cottee

Devils

Marscha

Nuser

Frydkær

Schøn

Norwich

Idskov

Forest

Lund

Flinca Forest

Flinca

Norwich Devils

Schøn Frydkær

Cottee LUFCMOT

Nuser Marscha

Idskov Lund

Stillingen:

Rundens reservescore: 6

Forest Norwich

Devils Idskov

Marscha Schøn

LUFCMOT Nuser

Lund Cottee

Resultater 6. runde:

Pulje 5



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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



 

      IDSKOV er ikke GP-Konge for ingenting og med superscoren 7 rigtige, var det i denne 

uge den forsvarende GP-Mester SELECT det gik ud over, for scoren 6 rigtige var ikke nok. 
IDSKOV ubesejret og suverænt i front med seks point til nærmeste modstander. Selv om 

SELECT tabte, røg han et trin op i midterfeltet       

      MARSCHA GP-Specialisten havde ugens middelscore 6 rigtige og det var langt fra nok til 

at hamle op med NIELSEN der var flyvende med pragtscoren 8 rigtige. MARSCHA tabte, 
men rykkede alligevel et trin op og er nu over topstregen. NIELSEN tog to trin opad og er 

nu i midterfeltet       

      LIONS havde en dumpeuge med kun 5 rigtige, så det blev til et nederlag mod LIVPOOL, 

der havde middelscoren 6 rigtige. LIONS dumpede et trin ned og er nu lige under 

topstregen, mens LIVPOOL trods sejren rykkede et trin ned og nu er tæt på bunden       

      HEDE havde scoren 4 rigtige, under dumpegrænsen, så det blev til en ordentlig dukkert 

mod CULOPIP, der førte sig frem med superscoren 7 rigtige. HEDE røg et trin tilbage i 

midterfeltet, mens CULOPIP røg to trin op i bundfeltet og nu er lige under bundstregen       

      SCHØN og MURER var begge oppe på højeste niveau med superscoren 7 rigtige og fik 

således kun et enkelt point hver. Begge rykkede to trin ned og er nu i bundfeltet       

      HARRY var ude i et ægte bundopgør, men med middelscoren 6 rigtige, lykkedes det at 

hive tre point hjem, da LUCKY stod helt af med kun 3 rigtige. HARRY rykkede et trin frem i 

bundfeltet, mens LUCKY blev hængende i bunden       

- 6 - 3

- 8 - 6

- 7 - 6

- 7 - 7

- 5 - 6

- 7 - 4

K ES MS P 

1. 6 36 - 31 16

2. 6 35 - 35 10

3. 6 34 - 31 10

4. 6 35 - 37 9

5. 6 34 - 36 9

6. 6 35 - 34 8

7. 6 32 - 29 8

8. 6 35 - 34 7

9. 6 33 - 33 7

10. 6 32 - 32 6

11. 6 32 - 34 6

12. 6 27 - 34 3

-

-

-

-

-

-

Næste runde:

6

Livpool

Lucky

Marscha

Lions

Select

Hede

Nielsen

Culopip

Schøn

Murer

Harry

Hede Lions

Idskov

Culopip

Livpool Schøn

Select

Lucky Nielsen

Marscha Idskov

Murer Harry

Stillingen:

Culopip Hede

Rundens reservescore:

Lions Livpool

Schøn Murer

Idskov Select

Nielsen Marscha

Harry Lucky

Resultater 6. runde:

Pulje 6
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      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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry 



 

      IDSKOV GP-Kongen mødte her KINKS og begge var oppe på højeste niveau med 

superscoren 7 rigtige. Så et enkelt point til hver. IDSKOV blev siddende på tronstolen, mens 

KINKS røg et trin ned og nu ligger lige under topstregen       

 

      STEAM der havde ugens pragtscore 8 rigtige, kunne sætte tre dejlige point ind på 

kontoen efter mødet med SCHØN, der ellers havde superscoren 7 rigtige. STEAM røg to trin 

op og er nu over topstregen, mens SCHØN røg et trin ned og nu er i bundfeltet       

 
      CULOPIP var med på superscoren 7 rigtige og det var lige i overkanten for PERCY der kun kunne 

fremvise 5 rigtige. CULOPIP tog hermed et ordentlig hop på fire trin og er nu i midterfeltet og PERCY 

røg et enkelt trin tilbage i bundfeltet       

 
      FRYDKÆR GP-Specialisten mødte her ANDERUP og begge havde ugens superscore 7 rigtige, så 

der blev uddelt et enkelt point til hver. FRYDKÆR beholdt pladsen i midterfeltet, mens ANDERUP i 

bundfeltet røg et trin nærmere bunden       

 

      HEDE fik slag med sine kun 4 rigtige, for AGGER var lige en tand bedre med scoren 5 rigtige. 

HEDE røg tre trin ned, men ligger stadig i midterfeltet og AGGER blev liggende på samme plads i  

bundfeltet       

 

      TYNDE med middelscoren 6 rigtige, var ude i et bundopgør mod SPVK, men med kun 5 rigtige 

kunne SPVK ikke gøre sig gældende her. TYNDE fik tre point ind på kontoen og røg hermed et trin 

op i bundfeltet, mens SPVK blev hængende alene tilbage i bunden       

- 7 - 7

- 8 - 7

- 7 - 7

- 5 - 7

- 5 - 4

- 6 - 5

K ES MS P 

1. 6 36 - 33 12

2. 6 33 - 32 12

3. 6 35 - 32 11

4. 6 32 - 32 10

5. 6 35 - 34 9

6. 6 34 - 33 9

7. 6 35 - 35 8

8. 6 31 - 32 8

9. 6 34 - 35 7

10. 6 33 - 35 5

11. 6 32 - 33 5

12. 6 29 - 33 2

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Agger

Frydkær Tynde

Kinks Steam

Næste runde:

Tynde SPVK

6

Anderup

SPVK

Percy

Agger

Tynde

Steam

Kinks

Culopip

Frydkær

Hede

Schøn

SPVK

Hede

Idskov

Percy

Schøn Anderup

Culopip Idskov

Rundens reservescore:

Agger Hede

Percy Culopip

Anderup Frydkær

Steam Schøn

Idskov Kinks

Resultater 6. runde:

Pulje 7
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        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       skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry    



 

      MARSCHA GP-Specialist havde middelscoren 6 rigtige fremme i denne uge i mødet mod den 

tidligere GP-Mester AMIGO, der dog kun kunne fremvise scoren 5 rigtige. Så tre point mere på 

kontoen og MARSCHA suverænt i front i denne pulje. AMIGO er stadig helt i bund       

 
      SPURS var oppe på højeste niveau med superscoren 7 rigtige og det var mere end rigeligt for 

LUFCMOT kunne kun vride 4 rigtige ud af ærmet, så tre sikre point til SPURS, der rykkede et trin op 

og nu er over topstregen. LUFCMOT røg et enkelt trin tilbage i bundfeltet       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten mødte her KINKS og veteranopgøret sluttede uafgjort med 

superscoren 7 rigtige og begge fik et enkelt point ind på kontoen. FRYDKÆR faldt ned fra topstregen 

og er nu lige under, mens KINKS bevarede placeringen i midterfeltet       

 
      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte her HARRY og begge tippede den middelmådige 

score 6 rigtige, så et enkelt point til hver. SELECT blev hængende på placeringen i midterfeltet, 

mens HARRY blev hængende meget tæt på bunden       

 

      IDSKOV GP-Kongen mødte her MURER og begge var oppe og ringe med superscoren 7 rigtige, 

så der blev sat et enkelt point ind på hver konto. IDSKOV blev på placeringen i midterfeltet og med 

MURER lige i hælene, dog placeret i bundfeltet       

 

      CULOPIP fyrede lige superscoren 7 rigtige af og dermed blev FLINCA med kun 6 rigtige besejret. 

Med sejren røg CULOPIP to pladser frem i bundfeltet, mens FLINCA røg en enkelt plads tilbage i 
bundfeltet       

- 7 - 7

- 7 - 4

- 6 - 7

- 6 - 6

- 7 - 7

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 6 35 - 29 15

2. 6 38 - 33 13

3. 6 35 - 31 12

4. 6 35 - 33 9

5. 6 35 - 34 9

6. 6 36 - 37 8

7. 6 33 - 33 8

8. 6 32 - 34 7

9. 6 32 - 37 6

10. 6 33 - 35 5

11. 6 32 - 36 4

12. 6 31 - 35 2

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Marscha Idskov

Culopip Amigo

Frydkær Spurs

Næste runde:

Amigo Marscha

6

Spurs

Frydkær

Select

Kinks

Idskov

Murer

Culopip

Flinca

Harry

LUFCMOT

Amigo

SelectMurer

FlincaLUFCMOT

KinksHarry

Marscha

Rundens reservescore:

Idskov Murer

Select Harry

Flinca Culopip

Spurs LUFCMOT

Kinks Frydkær

Resultater 6. runde:

Pulje 8
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            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       Skrevet inden 1. kamp       

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                               Harry   



 

      NIELSEN havde pragtscoren 8 rigtige, så det var ikke noget problem, at hive sejren og de tre 

point hjem, selv om modstanderen var den forsvarende GP-Mester SELECT, der imidlertid kun kunne 
ryste middelscoren 6 rigtige ud af ærmet. NIELSEN røg et trin op og indtager nu førerpladsen i 

puljen, mens SELECT dumpede fem trin ned og nu er røget ned i bundfeltet       

 

      VINDING fremviste ugens superscore 7 rigtige og det var lige netop nok til at besejre BAMSE 

med middelscoren 6 rigtige. VINDING tog de tre point og et trin op og er nu over topstregen. BAMSE 

røg et trin tilbage i bunden og kan nu ikke komme længere ned       

 

      HÅRVARD var helt i top og mødte bundtipperen SCHØN, men med HÅRVARD`s tynde score 5 

rigtige, var der ikke meget at stille op mod SCHØN, der fyrede superscoren 7 rigtige af. HÅRVARD 
faldt ned fra toppen og to trin ned til midterfeltet, mens SCHØN forlod sidstepladsen og rykkede fire 

trin op i bundfeltet        

 

      MURER tog skeen i den anden hånd og det medførte ugens superscore 7 rigtige og en fornem 

sejr over MARSCHA GP-Specialisten, der fremviste middelscoren 6 rigtige. Så tre point til MURER og 

optur tre trin til midterfeltet, mens MARSCHA røg to trin tilbage i bundfeltet       

 

      FAR GP-Mesteren 2020 var også oppe i højeste gear og fyrede superscoren 7 rigtige af og det 

var rigeligt til en sejr over TOFFEE, der dumpede ud med scoren 5 rigtige. FAR røg tre trin op og er 

nu i midterfeltet, mens TOFFEE gik to trin tilbage, men TOFFEE er dog stadig i midterfeltet       

 

      KINKS mødte her IDSKOV GP-Kongen og de var begge på højeste niveau og de fremviste begge 

superscoren 7 rigtige. KINKS røg et trin ned og dumpede ned i bundfeltet og IDSKOV tog et trin op 

i bundfeltet                   

- 7 - 7

- 7 - 6

- 5 - 7

- 7 - 5

- 6 - 7

- 6 - 8

K ES MS P 

1. 6 35 - 31 13

2. 6 36 - 31 12

3. 6 35 - 35 10

4. 6 33 - 35 9

5. 6 37 - 36 8

6. 6 34 - 34 8

7. 6 35 - 33 7

8. 6 35 - 36 7

9. 6 36 - 37 6

10. 6 35 - 40 6

11. 6 35 - 36 5

12. 6 32 - 34 5

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Vinding

Schøn

Nielsen

Hårvard

Murer

Pulje 9

Far

Rundens reservescore:

Kinks

Næste runde:

Idskov

Idskov

Vinding

Toffee

Schøn

Far

Toffee

Far

Hårvard

Vinding

Toffee

Select

Murer

Kinks

Bamse

Marscha

Bamse

Idskov

Select

6

Resultater 6. runde:

Murer

Select Nielsen

Marscha

Hårvard

Kinks

Bamse

Nielsen

Schøn

Marscha
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 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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry   



 

      SPURS fremviste i denne uge superscoren 7 rigtige, så UHRE med kun 4 rigtige, blev tippet ud 

af banen. SPURS konsoliderede hermed sin 1. plads og er nu suverænt i front af denne pulje. UHRE 

fik et voldsomt stød fem trin ned fra midterfeltet og et stykke ned i bundfeltet       

 

      IDSKOV GP-Kongen er som vanligt kørende i højeste gear og superscoren 7 rigtige blev fyret af, 

så CHELSEA med middelscoren 6 rigtige kunne intet stille op. IDSKOV røg hermed fire trin op og er 

nu på en af stampladserne over topstregen. CHELSEA røg to trin længere ned i bundfeltet       

 

      STEAM brillierede lige med pragtscoren 8 rigtige og ingen andre i puljen kunne være med på 

dette høje niveau, så selv om FAR GP-Mester 2020 havde superscoren 7 rigtige, var det ikke nok. 
STEAM tog et gevaldigt hop fem trin op og er nu øverst i midterfeltet, mens FAR blev hevet ned fra 

topstregen og to trin ned til midterfeltet       

 
      FRYDKÆR og MARSCHA de to GP-Specialister mødtes her og FRYDKÆR´s dagsform med 

superscoren 7 rigtige var den bedste, da MARSCHA kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. 

FRYDKÆR røg fire trin op og er nu i midterfeltet og MARSCHA røg to trin tilbage i midterfeltet       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester havde middelscoren 6 rigtige, men det var ikke nok for 

CULOPIP var oppe på den store klinge med superscoren 7 rigtige. SELECT røg to trin ned ad stigen 

og er nu i bundfeltet lige under bundstregen. CULOPIP stadig i bund dog med tre point ekstra       

 

      HARRY havde middelscoren 6 rigtige og sandelig om ikke det var nok i bundopgøret mod PERCY, 

der kun kunne fremvise scoren 5 rigtige. HARRY hermed på et enkelt trin optur i bundfeltet og 

PERCY et trin ned og nu meget tæt på bunden       

 

- 6 - 5

- 7 - 4

- 7 - 6

- 7 - 8

- 7 - 6

- 6 - 7

K ES MS P 

1. 6 38 - 30 14

2. 6 36 - 35 11

3. 6 33 - 33 10

4. 6 37 - 36 9

5. 6 35 - 34 9

6. 6 35 - 35 8

7. 6 35 - 35 8

8. 6 34 - 36 8

9. 6 33 - 34 7

10. 6 32 - 33 6

11. 6 31 - 34 6

12. 6 32 - 36 4

-

-

-

-

-

-

Steam Harry

Pulje 10

Stillingen:

Idskov

Steam

Resultater 6. runde:

Harry Percy

Marscha

Uhre

Chelsea

Spurs

Spurs

Idskov

Select

Select

Steam

Percy

Culopip

Percy Spurs

Far

Rundens reservescore:

Frydkær Marscha

Uhre Idskov

Culopip

Harry

Far

Chelsea

Frydkær

6

Uhre

Næste runde:

Culopip Frydkær

Chelsea Select

Marscha Far
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     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       Skrevet inden 1. kamp       

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                Harry  



                     
      IDSKOV GP-Kongen viser her i denne pulje, hvordan en GP-Konge tipper. Ugens superscore        

7 rigtige, 6. sejr på stribe og suverænt i front, så kan det ikke gøres bedre. HALVOR kunne med 
scoren 5 rigtige ikke stille noget op i topopgøret. HALVOR er dog stadig suverænt placeret over 

topstregen       

 

      SELECT og MARSCHA de to GP-Mestre tørnede sammen her, men kampen fusede lidt ud, da 

begge kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. Så der blev uddelt et enkelt point til hver og de 

bevarede deres placeringer i midterfeltet       

 

      AGGER var ude med scoren 5 rigtige, som var under middel, men fik meget heldigt alligevel fuld 

valuta for pengene, idet LUFCMOT floppede helt i denne uge med kun 4 rigtige. Så AGGER på to trin 

optur og nu i midterfeltet, mens LUFCMOT røg et trin ned og nu er øverst i bundfeltet       

 

      PERCY var med scoren 5 rigtige ikke så godt stillet og det blev til et klart nederlag mod BORRIS, 

der var med på superscoren 7 rigtige. PERCY røg dog kun et trin ned og er stadig i midterfeltet. 

BORRIS er påbegyndt en optur og røg et trin frem i bundfeltet       

 

      LIVPOOL og HARRY var begge med på den middelmådige score 6 rigtige, så der kom et enkelt 

point ind på kontoen hos begge. LIVPOOL beholdt placeringen i toppen af bundfeltet, mens HARRY 

blev på den absolutte bundplacering, men fik dog fordoblet pointhøsten       

 

      CULOPIP fremturede med superscoren 7 rigtige, så MANUTD med den tamme score 4 rigtige, 

fik en ordentlig en på hatten. CULOPIP stadig i bundfeltet, dog et enkelt trin op. MANUTD røg to trin 

længere ned i bundfeltet       

- 6 - 6

- 5 - 4

- 4 - 7

- 7 - 5

- 6 - 6

- 7 - 5

K ES MS P 

1. 6 36 - 28 18

2. 6 35 - 32 13

3. 6 35 - 32 9

4. 6 35 - 37 9

5. 6 34 - 33 9

6. 6 31 - 32 8

7. 6 32 - 30 7

8. 6 32 - 34 6

9. 6 32 - 32 5

10. 6 32 - 36 5

11. 6 29 - 33 4

12. 6 32 - 36 2

-

-

-

-

-

-

Pulje 11

Stillingen:

Harry

Agger LUFCMOT

ManUtd

Livpool

Idskov

Culopip

Idskov Halvor

Marscha Select

Rundens reservescore:

Næste runde:

Halvor Livpool

Harry Agger

Select Idskov

LUFCMOT ManUtd

Culopip Borris

Halvor

Select

Marscha

Agger

Percy

LUFCMOT

Livpool

Culopip

Borris

ManUtd

Harry

6

Borris Percy

Resultater 6. runde:

Percy Marscha
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      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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                Harry  



 

      MURER fortsætter succesen her i puljen og med superscoren 7 rigtige, måtte BRULA med 

middelscoren 6 rigtige se sig besejret. MURER et skifte op og nu helt i top, mens BRULA måtte 

forlade midterfeltet og fire trin ned til en placering i bundfeltet       

 

      FAR GP-Mester 2020 var også på højeste niveau med superscoren 7 rigtige, så en total 

udradering af UHRE, der kunne fremvise 4 rigtige. FAR røg hermed et trin op og er nu over 

topstregen, mens UHRE gik tre trin tilbage og nu er nede i bundfeltet       

 
      VINDING med superscoren 7 rigtige, var velforberedt mod mødet med GP-Specialisten 

MARSCHA, der kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. VINDING røg hermed fire trin frem fra 
bundfeltet og er nu øverst i midterfeltet. MARSCHA måtte afgive topplaceringen og tre trin ned til 

en placering i midterfeltet       

 

      NIELSEN hev trumfen og pragtscoren 8 rigtige op af lommen og LUND måtte lamslået se sig 

slået, trods superscoren 7 rigtige. NIELSEN røg hermed fire trin frem og er nu i midterfeltet, mens 

LUND stadig er i bund       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte FLINCA og begge var enige om middelscoren 6 

rigtige, så der tikkede et enkelt point indtil hver. SELECT blev hængende i midterfeltet lige over 

bundstregen og FLINCA blev også hængende i toppen af bundfeltet       

 

      STEAM havde pragtscoren 8 rigtige, så HARRY med middelscoren 6 rigtige blev lammetævet ud 

af banen i bundopgøret. STEAM røg et trin op i bundfeltet og HARRY et trin længere mod den 

absolutte bund        

- 7 - 4

- 6 - 6

- 8 - 7

- 6 - 8

- 6 - 7

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 6 33 - 29 13

2. 6 37 - 32 12

3. 6 36 - 35 10

4. 6 35 - 32 10

5. 6 35 - 36 10

6. 6 35 - 35 8

7. 6 34 - 34 8

8. 6 33 - 33 8

9. 6 33 - 34 8

10. 6 33 - 35 6

11. 6 32 - 36 3

12. 6 33 - 38 2

-

-

-

-

-

-

Pulje 12

Stillingen:

Far

Steam

Marscha Vinding

Murer brula

Harry

Rundens reservescore:

Murer

Nielsen

brula

Steam

Harry

Lund

Steam Far

6

Uhre

Flinca

Vinding

Marscha

Resultater 6. runde:

Far Uhre

Select Flinca

Nielsen Lund

Nielsen

Select

Uhre

Næste runde:

Select

Flinca

Lund Murer

Vinding Harry

brula Marscha
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            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       Skrevet før 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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



 

      FRYDKÆR er ikke GP-Specialist for ingenting og fyrede lige superscoren 7 rigtige af i 

kampen mod FOREST GP-Mester 2018 og med kun 5 rigtige kunne FOREST intet stille op 
her i topopgøret. FRYDKÆR nu endnu mere suverænt i front i denne pulje. FOREST blev 
dog trods nederlaget, liggende over topstregen       

      FAR GP-Mesteren 2020 fik trods superscoren 7 rigtige ingen point ind på kontoen, for 

LAUGE GP-Finalisten 2020 fik revanche fra finalenederlaget i 2020, i form af pragtscoren      
8 rigtige. FAR beholdt dog placeringen øverst i midterfeltet, mens LAUGE tog tre trin op i 

bundfeltet       

      VINDING med superscoren 7 rigtige, fik også i denne pulje besejret GP-Specialisten MARSCHA, 

der var fremme med middelscoren 6 rigtige. VINDING hermed tre trin op og er nu i midterfeltet, 

mens MARSCHA dykkede fire trin og nu er røget ned i bundfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte FLINCA og begge havde middelscoren 6 rigtige, så 

begge fik hentet et enkelt point. SELECT røg et trin ned i midterfeltet, mens FLINCA røg hele to trin 

tilbage i bundfeltet og nu er tæt på den absolutte bund       

      IDSKOV GP-Specialisten var oppe i højeste gear med superscoren 7 rigtige og ZICO med 4 

rigtige, kunne slet ikke være med på dette høje niveau og blev blæst ud af banen. IDSKOV nu på 

optur to trin og nu i midterfeltet, mens ZICO stadig lukker puljen af       

      STEAM var helt oppe og ringe med pragtscoren 8 rigtige og det var langt over modstanderen 

PERCY´s formåen og med kun 5 rigtige, blev det til en ordentlig afklapsning. STEAM tre trin op og 

nu øverst i bundfeltet, mens PERCY røg fire trin ned og nu er i bundfeltet                                                                                                              

- 5 - 7

- 4 - 7

- 7 - 8

- 8 - 5

- 7 - 6

- 6 - 6

K ES MS P 

1. 6 35 - 30 15

2. 6 36 - 34 10

3. 6 37 - 35 9

4. 6 36 - 34 9

5. 6 35 - 33 9

6. 6 36 - 35 8

7. 6 33 - 33 8

8. 6 32 - 34 8

9. 6 35 - 36 7

10. 6 31 - 34 7

11. 6 33 - 34 6

12. 6 28 - 35 3

-

-

-

-

-

-

Resultater 6. runde:

Pulje 13

Forest Frydkær

Zico Idskov

Far Lauge

Vinding Marscha

Steam Percy

Stillingen:

Frydkær

6

Percy Forest

Frydkær Zico

Idskov Far

Lauge Flinca

Marscha Steam

Select Vinding

Select

Flinca

Vinding

Select

Idskov

Steam

Forest

Far

Zico

Percy

Flinca

Næste runde:

Rundens reservescore:

Lauge

Marscha
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           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       Skrevet inden 1. kamp                                                   

 

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                               Harry 



 

      MARSCHA der fremlagde middelscoren 6 rigtige, fik hevet en smal sejr hjem her i 

kampen mod FUTTE der var helt nede på scoren 5 rigtige. Sejren var nok til at løfte 

MARSCHA to trin op og helt op på førersædet. FUTTE røg to trin tilbage i bundfeltet       

 

      LFCSIF havde middelscoren 6 rigtige, men det var ikke nok mod MURER der diskede op 

med superscoren 7 rigtige. LFCSIF rykkede et trin ned, men er stadig over topstregen. 

MURER et trin frem og nu øverst i bundfeltet       

 
      TØFTING kunne kun fremvise 5 rigtige og det var langtfra nok til at besejre GP-Specialisten 

FRYDKÆR, der præsenterede superscoren 7 rigtige, så TØFTING røg ned fra topstregen og et trin 

ned og er nu lige under topstregen. FRYDKÆR røg et trin op i midterfeltet       

 

      KINKS var med på det store hold med superscoren 7 rigtige og det var langt fra det som SPVK 

med kun 5 rigtige kunne præstere. KINKS røg dermed et enkelt trin op i midterfeltet, mens SPVK 

fortsat tager sig af bundplaceringen       

 
      FAR GP-Mesteren 2020 mødte her LUND og begge var oppe i det højeste gear med superscoren 

7 rigtige, så der blev uddelt et enkelt point til hver tipper. FAR røg to trin ned, men er dog stadig i 

midterfeltet, mens LUND rykkede to trin længere ned i bundfeltet       

 

      STEAM med vidunderscoren 8 rigtige blæste ZICO med scoren 4 rigtige ud af banen, så STEAM 

rykkede to pladser frem i bundfeltet, mens ZICO forblev på pladsen lige før den absolutte bund       

- 7 - 5

- 6 - 7

- 5 - 7

- 7 - 7

- 4 - 8

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 6 35 - 30 13

2. 6 34 - 33 12

3. 6 35 - 31 11

4. 6 35 - 31 10

5. 6 35 - 32 10

6. 6 37 - 36 9

7. 6 33 - 35 8

8. 6 33 - 34 7

9. 6 34 - 34 6

10. 6 33 - 34 5

11. 6 28 - 37 4

12. 6 29 - 34 2

-

-

-

-

-

-

Resultater 6. runde:

Pulje 14

Frydkær Tøfting

LFCSIF Murer

SPVK Kinks

Zico Steam

Lund Far

Stillingen:

Far Frydkær

Tøfting LFCSIF

Murer SPVK

Kinks Futte

Steam Lund

Marscha Zico

Marscha

Futte Marscha

LFCSIF

Tøfting

Kinks

Frydkær

Far

Murer

Steam

Futte

Zico

6

Næste runde:

Rundens reservescore:

SPVK

Lund



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       Skrevet før 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                    Harry 



 
      SPURS og KINKS de to topryttere dystede her og de var begge oppe på højeste niveau 

superscoren 7 rigtige. Hermed et enkelt point til hver, så SPURS blev liggende helt i front med KINKS 

lige i hælene       

 

      IDSKOV GP-Kongen var på hård opgave mod FAR GP-Mesteren 2020, men begge var godt 

forberedt og fremviste superscoren 7 rigtige. Så begge fik et enkelt point og begge blev skubbet et 

trin opad i midterfeltet       

 

      MARSCHA GP-Specialisten havde ugens middelscore 6 rigtige, men måtte overraskende se sig 

besejret af STEAM der var aldeles sprudlende med pragtscoren 8 rigtige. MARSCHA røg hermed to 
trin ned ad stigen i midterfeltet, mens STEAM slap væk fra bunden og fik arbejdet sig tre trin op i 

bundfeltet       

 
      VINDING mødte her LUND og de var på samme høje niveau og afleverede begge superscoren 7 

rigtige, så begge fik indsat et enkelt point på kontoen. VINDING blev hængende i midterfeltet lige 

over bundstregen, mens LUND blev hængende på placeringen på placeringen i bundfeltet       

 

      HARRY og BRULA var begge på det middelmådige hold med scoren 6 rigtige og det lykkedes 

hermed at hive et enkelt point hjem for dem begge. HARRY blev liggende i bundfeltet lige under 

bundstregen, mens BRULA måtte rykke to trin ned, til den absolutte bundplacering       

 

      AMIGO den tidligere GP-Mester havde scoren 5 rigtige og førte sig bestemt ikke frem, men 

alligevel var det rigeligt til en sejr mod LUCKY der dumpede fælt med scoren 3 rigtige. AMIGO 

rykkede hermed et trin frem i bundfeltet og LUCKY rykkede to trin tilbage og er nu nær bunden       

- 3 - 5

- 7 - 7

- 6 - 6

- 7 - 7

- 8 - 6

- 7 - 7

K ES MS P 

1. 6 38 - 32 14

2. 6 35 - 31 12

3. 6 36 - 34 10

4. 6 37 - 35 9

5. 6 35 - 35 9

6. 6 36 - 36 8

7. 6 32 - 32 8

8. 6 33 - 35 6

9. 6 33 - 36 5

10. 6 31 - 33 5

11. 6 27 - 32 5

12. 6 33 - 35 4

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Resultater 6. runde:

Pulje 15

Lucky Amigo

Lund Vinding

Spurs Kinks

brula Harry

Steam Marscha

Kinks

SpursMarscha

Spurs

Vinding

Kinks

Idskov

Far

Marscha

Vinding

Harry

Lund

Steam

Amigo

Lucky

brula

Rundens reservescore: 6

Idskov Far

Næste runde:

Lucky

Amigo Lund

Harry Idskov

brula

SteamFar
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     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       Skrevet inden 1. kamp       

Der spilles i alt 11 kampe, 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 adgangsbilletter til 2. runde. 

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

Alle deltagere ønskes fortsat held og lykke i Grand Prix Turneringen       

 

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

                                                                                                                Harry 



 

      ARSENAL Mesteren over alle, måtte for 2. uge i træk nøjes med uafgjort og det var mod 

IDSKOV GP-Kongen. Begge tippere var naturligvis med på superscoren 7 rigtige, så de fik 
begge hentet et enkelt point. ARSENAL stadig ubesejret og suverænt i front, mens IDSKOV 

holdt fast på placeringen i midterfeltet lige under topstregen       

      AGGER var lidt sløjt kørende med scoren 5 rigtige, så det kunne MARSCHA GP-

Specialisten lige nøjagtig overtrumfe med middelscoren 6 rigtige. Så MARSCHA fortsætter 
opturen og tager to trin op og er nu i midterfeltet, men AGGER forblev trods nederlaget 

liggende lige over topstregen       

      FRYDKÆR og FAR de skrappe tidligere GP-Mestre mødtes her og begge var naturligvis oppe på 

højeste niveau med superscoren 7 rigtige. FRYDKÆR blev på sin plads i midterfeltet, mens FAR røg 

et enkelt trin ned, men FAR er dog stadig i midterfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester var fremme med middelscoren 6 rigtige og det var nok til 

en smal sejr over PERCY, der kun kunne fremvise 5 rigtige. SELECT røg et trin op i bundfeltet og er 

nu lige under bundstregen, mens PERCY forlod midterfeltet og rykkede fire trin ned i bundfeltet        

      NIELSEN var oppe og ringe med pragtscoren 8 rigtige og det fik MURER med superscoren 7 

rigtige at føle. NIELSEN røg med sejren et enkelt trin frem i bundfeltet, mens MURER røg et rin 

længere ned i bundfeltet og MURER er nu meget tæt på den absolutte bund        

      ANDERUP havde superscoren 7 rigtige og TYNDE kunne kun fremvise middelscoren 6 rigtige, så 

ANDERUP vandt bundopgøret og fik tre point ind på kontoen. ANDERUP rykkede to trin frem i 

bundfeltet, mens TYNDE stadig tager sig af puljens bundplacering       

- 7 - 7

- 7 - 7

- 7 - 8

- 5 - 6

- 6 - 7

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 6 37 - 32 14

2. 6 34 - 33 12

3. 6 36 - 33 11

4. 6 35 - 34 9

5. 6 35 - 34 9

6. 6 37 - 36 8

7. 6 35 - 35 8

8. 6 35 - 35 7

9. 6 32 - 33 7

10. 6 31 - 33 7

11. 6 33 - 36 4

12. 6 33 - 39 3

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Pulje 16

Idskov Arsenal

Frydkær Far

Percy Select

Murer Nielsen

Arsenal

Tynde Anderup

MurerFar

PercyAnderup

Far

Select

Agger

Idskov

Frydkær

Marscha

Nielsen

Percy

Murer

Anderup

Tynde

6Rundens reservescore:

Resultater 6. runde:

Agger Marscha

Næste runde:

IdskovSelect

Arsenal Frydkær

Nielsen Agger

Marscha Tynde


