
GRAND PRIX TURNERINGEN 2022 

* Puljespillet 8. kamp * 

                                                                                                            HARRY 

8 RIGTIGE (4) 7 RIGTIGE (20) 6 RIGTIGE (21) 5 RIGTIGE (8)       

FLINCA BAMSE AMIGO AGGER   

KAILUA BORRIS ANDERUP BRULA  

LUFCMOT CHELSEA ARSENAL DEVILS  

STEAM FRYDKÆR COTTEE FUTTE   

 HALVOR CULOPIP HIMBO  

  HARRY DEGNEN                LIONS         

 HÅRVARD FAR PERCY  

 IDSKOV FOREST TOFFEE  

 KINKS FYFFE   

 LAUGE HEDE   

 LIVPOOL LFCSIF   

 MORAN LUCKY  

 MURER LUND   

 NUSER MANUTD   

 SELECT MARSCHA  

 SPURS NIELSEN  

 STOKE NORWICH  

 TYNDE SCHØN  

 TØFTING SPVK  

 VINDING UHRE  

 ZICO  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 



TOPTIPPERE EFTER 8. RUNDE I PULJESPILLET (NR. 1 og NR. 2): 

(Nr. 1 og Nr. 2 efter runde 11 i Puljespillet, går direkte videre til 2. runde) 

 

IDSKOV 7 

FRYDKÆR 4 

KINKS  2 

MARSCHA 2 

SELECT 2 

SPURS 2 

STEAM  2 

AGGER 1 

CULOPIP 1 

FLINCA 1 

FOREST 1 

HALVOR 1 

LIVPOOL 1 

LUND 1 

MORAN  1 

MURER  1 

NIELSEN  1 

TØFTING 1 
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     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 



 

 

      IDSKOV GP-Kongen fortsætter opturen og med superscoren 7 rigtige kunne AGGER med kun 5 

rigtige ikke være med. IDSKOV to trin op og nu på den vante plads helt i toppen af puljen, mens 

AGGER røg ud af midterfeltet og tre trin ned til bundfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester, var med på ugens superscore 7 rigtige og det var lige 

akkurat nok til at besejre SCHØN med middelscoren 6 rigtige. SELECT tog to trin op og er nu over 

topstregen, mens det gik helt galt for SCHØN, der røg tre trin ned og nu indtager bundpladsen        

      HIMBO den skrappe debutant, havde en mindre god uge med kun 5 rigtige, så der måtte 

indkasseres et kedeligt nederlag mod STOKE, der også var med på superscoren 7 rigtige. HIMBO 
mistede hermed topplaceringen og røg to trin ned og er nu øverst i midterfeltet, mens STOKE tog 

to trin op i bundfeltet       

      HARRY var med i feltet, der havde superscoren 7 rigtige, men HARRY mødte lige nøjagtig den 

eneste i puljen STEAM med pragtscoren 8 rigtige, så HARRY blev pillet ned fra toppinden og røg to 

trin ned til midterfeltet, mens STEAM slap bundpladsen og røg to trin op i bundfeltet       

      HEDE mødte LUND og begge fremviste middelscoren 6 rigtige, så der blev tildelt et point til hver 

tipper. HEDE røg et trin frem i midterfeltet, mens LUND røg et enkelt trin tilbage i bundfeltet og nu 

er meget tæt på den absolutte bund       

      FAR GP-Mester 2020 var med på middelscoren 6 rigtige og det var ANDERUP også med på, så 

begge fik et point ind på kontoen. FAR rykkede et trin frem og er nu øverst i bundfeltet, mens 

ANDERUP også røg et trin frem og nu er hoppet op i midterfeltet       

- 7 - 8

- 7 - 5

- 7 - 5

- 6 - 7

- 6 - 6

- 6 - 6

K ES MS P 

1. 8 51 - 47 15

2. 8 49 - 45 15

3. 8 51 - 48 14

4. 8 47 - 45 13

5. 8 47 - 48 10

6. 8 44 - 46 10

7. 8 50 - 49 9

8. 8 48 - 49 9

9. 8 48 - 49 9

10. 8 48 - 51 9

11. 8 47 - 49 7

12. 8 48 - 52 6

-

-

-

-

-

-

Næste runde:

Harry

Stoke

Idskov

Schøn

Harry

Hede

Anderup

Steam

Himbo

Agger

Select

Anderup

Pulje 1

Idskov

Harry

Select

Agger

Stoke

Steam

Far

Himbo

Rundens reservescore:

Lund

Schøn

6

Resultater 8. runde:

Anderup

Hede Lund

Far

Select

Steam

Himbo

Agger

Stoke

Idskov

Schøn

Lund

Hede

Far

Stillingen:
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           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 var kommet på hård opgave mod GP-Specialisten MARSCHA, men 

kampen fusede lidt ud, for begge kunne kun diske op med middelscoren 6 rigtige, men der røg trods 
alt et enkelt point ind på kontoen hos begge. FOREST blev hængende på tronstolen, mens MARSCHA 

røg et enkelt trin ned i midterfeltet       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten mødte her HARRY og begge var ude med superscoren 7 rigtige, så 

der blev uddelt et point til hver. FRYDKÆR fortsætter opturen og røg endnu et trin op og er nu over 

topstregen, mens HARRY røg et trin tilbage i bundfeltet og nu nærmer sig den absolutte bund       

 

      FAR GP-Mester 2020 fremviste lige som modstanderen NIELSEN, middelscoren 6 rigtige, men fik 

således alligevel hentet et enkelt point hjem. FAR røg ned fra topstregen og et trin ned og er nu 

øverst i midterfeltet, mens NIELSEN blev hængende på placeringen midt i bundfeltet       

 

      FLINCA brillierede lige med pragtscoren 8 rigtige, så selv om CHELSEA havde superscoren 7 

rigtige, fik han ikke noget ud af det. FLINCA indkasserede de tre point og rykkede to trin længere 

op i midterfeltet, mens CHELSEA forlod midterfeltet og røg to trin tilbage til toppen af bundfeltet       

 

      STEAM var også oppe på den store klinge med pragtscoren 8 rigtige, så PERCY med scoren 5 

rigtige, fik en ordentlig afklapsning. STEAM røg to trin op og er nu i midterfeltet, mens PERCY røg 

et trin tilbage og nu indtager bundplaceringen       

 

      LIVPOOL havde den fine superscore 7 rigtige, men sandelig om ikke KAILUA kunne trumfe denne 

score med pragtscoren 8 rigtige, så KAILUA rendte med de tre point. LIVPOOL røg hermed et trin 

tilbage i toppen af bundfeltet, mens KAILUA forlod bundplaceringen og rykkede to trin op       

 

- 8 - 5

- 7 - 7

- 8 - 7

- 6 - 6

- 7 - 8

- 6 - 6

K ES MS P 

1. 8 49 - 46 14

2. 8 51 - 47 13

3. 8 50 - 46 13

4. 8 50 - 47 13

5. 8 49 - 47 13

6. 8 48 - 46 12

7. 8 47 - 49 11

8. 8 47 - 47 10

9. 8 47 - 48 8

10. 8 45 - 49 8

11. 8 47 - 49 7

12. 8 43 - 52 6

-

-

-

-

-

-

Pulje 2

Resultater 8. runde:

Steam Percy

Harry

Chelsea

Forest

Forest

Livpool Kailua

Steam

Harry

Percy

Kailua

Far Nielsen

Frydkær

Far

Flinca

Marscha

Forest Far

Percy Frydkær

Harry Flinca

Chelsea Marscha

Marscha

Rundens reservescore:

Kailua

Frydkær

Flinca

Steam

Chelsea

Nielsen

6

Livpool

Næste runde:

Nielsen Livpool

Stillingen:
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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                                     



  

 

      LIVPOOL der havde superscoren 7 rigtige, fik hentet en smal sejr her, da FAR GP-Mester 2020 

kun havde middelscoren 6 rigtige. LIVPOOL tog dermed endnu et trin op og er nu på tronstolen i 

denne pulje, mens FAR røg et trin tilbage i midterfeltet       

 

      MORAN fremviste også superscoren 7 rigtige og da DEGNEN var med på middelholdet med 

scoren 6 rigtige, blev der lige tilført MORAN`s konto tre point. MORAN tog med sejren to trin op og 

er nu over topstregen, mens DEGNEN røg to trin længere nedad i bundfeltet       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten havde superscoren 7 rigtige, men det havde modstanderen VINDING 

også, så det blev kun til et enkelt point til hver. FRYDKÆR mistede dermed førerpladsen og røg to 

trin ned og er nu øverst i midterfeltet, mens VINDING tog et trin op i midterfeltet       

 

      NIELSEN var med på ugens middelscore 6 rigtige og det var langt fra nok mod STEAM der 

brillierede med pragtscoren 8 rigtige, så de tre point gik til STEAM. NIELSEN måtte tage et trin ned 

ad stigen, men er dog stadig lige akkurat placeret i midterfeltet       

 

      AGGER havde dumpescoren 5 rigtige, så der var ikke meget at stille op mod HARRY, der 

fremviste superscoren 7 rigtige. AGGER røg et trin tilbage i toppen af bundfeltet, mens HARRY trods 

sejren stadig er agterlanterne i bundfeltet       

 

      AMIGO GP-Mester 2001 mødte FYFFE i et slags bundopgør og begge var på samme niveau med 

middelscoren 6 rigtige, så der røg et enkelt point ind på kontoen. AMIGO tog et enkelt trin op i 

bundfeltet, mens FYFFE blev på placeringen meget tæt på bunden       

- 6 - 8

- 7 - 5

- 6 - 6

- 7 - 7

- 7 - 6

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 8 47 - 45 17

2. 8 50 - 44 16

3. 8 51 - 47 15

4. 8 50 - 49 13

5. 8 47 - 45 12

6. 8 47 - 48 11

7. 8 48 - 48 10

8. 8 48 - 48 9

9. 8 45 - 48 8

10. 8 46 - 48 7

11. 8 42 - 47 6

12. 8 47 - 51 5

-

-

-

-

-

-

Pulje 3

Steam

Harry Agger

Fyffe

Nielsen

Steam Harry

Livpool

Amigo

Vinding Frydkær

Livpool Far

Rundens reservescore:

Agger Fyffe

Amigo Vinding

Næste runde:

Far Nielsen

Frydkær Moran

Moran

Frydkær

Far

Vinding

Amigo

Degnen

Fyffe

Harry

6

Nielsen

Moran Degnen

Resultater 8. runde:

Degnen Livpool

Steam

Agger

Stillingen:
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       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  



 

      SELECT GP-Mester 2021 mødte her FAR GP-Mester 2020men det var SELECT med superscoren 

7 rigtige der tog stikket hjem mod FAR´s middelscore 6 rigtige. Sejren betød to trin op ad stigen for 
SELECT, der hermed overtager puljens varme stol, mens FAR røg ud af midterfeltet og to trin ned 

og nu er i bundfeltet       

 

      STEAM var den eneste i denne pulje med pragtscoren 8 rigtige og det blev hermed til en sejr 

over IDSKOV GP-Kongen himself, der ellers var godt kørende med superscoren 7 rigtige. STEAM tog 
dermed to trin op og er nu over topstregen, mens IDSKOV tog to trin den modsatte vej og forlod 

midterfeltet, men nu er i toppen af bundfeltet       

 

      MARSCHA GP-Specialisten kunne kun ryste middelscoren 6 rigtige ud af ærmet og det var ikke 

nok når modstanderen er GP-Specialisten FRYDKÆR, der diskede op med superscoren 7 rigtige. 
MARSCHA måtte med nederlaget forlade topplaceringen og rykke to trin ned til toppen af 

midterfeltet, mens FRYDKÆR fortsatte opturen og tog to trin op og nu er i midterfeltet       

 

      HIMBO debutanten havde en dumpe-uge med kun 5 rigtige og det medførte et nederlag mod 

HARRY, der fremviste superscoren 7 rigtige. HIMBO røg hermed ned fra topstregen og to trin ned 

til midterfeltet, mens HARRY stadig huserer på placeringen meget tæt på den absolutte bund       

 

      MORAN var ude med superscoren 7 rigtige og det var lige netop nok til en smal sejr over SCHØN, 

der kun kunne fremvise scoren 6 rigtige. MORAN tog to trin op og fik lige netop plads i midterfeltet, 

mens SCHØN blev hængende på placeringen lige midt i bundfeltet       

 

      MURER der fyrede superscoren 7 rigtige af, var ude i et bundopgør mod AMIGO den tidligere 

GP-Mester, men AMIGO kunne kun fremvise 6 rigtige og det var ikke nok. MURER blev på placeringen 

i bundfeltet, mens AMIGO blev helt i bund, totalt afskrevet med 0 point i de første otte kampe       

 

- 7 - 8

- 5 - 7

- 7 - 6

- 7 - 6

- 6 - 7

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 8 49 - 45 17

2. 8 48 - 48 16

3. 8 49 - 44 15

4. 8 51 - 45 14

5. 8 51 - 50 13

6. 8 50 - 48 13

7. 8 51 - 49 12

8. 8 50 - 51 11

9. 8 48 - 49 9

10. 8 46 - 51 7

11. 8 47 - 50 5

12. 8 45 - 55 0

-

-

-

-

-

-

Pulje 4

Steam

Amigo

Far Select

Moran Schøn

Murer

Rundens reservescore:

Select

Schøn

Murer

Harry

Amigo

Select Idskov

6

Idskov

Far

Marscha

Himbo

Marscha

Frydkær

Himbo

Harry

Resultater 8. runde:

Idskov Steam

Himbo Harry

Frydkær

Amigo Moran

Frydkær

Moran

Steam

Næste runde:

Schøn Far

Marscha Murer

Stillingen:
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     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  



 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var naturligvis med på superscoren 7 rigtige og det kunne GP-

Mesteren 2018 FOREST, med middelscoren 6 rigtige ikke matche. FRYDKÆR hermed fuld pointhøst 
og to trin op ad stigen til den vante placering i toppen, mens FOREST dumpede to trin nedad og 

FOREST er nu helt nede i bundfeltet, dog i toppen       

 

      LUND og NORWICH var begge enige om middelscoren 6 rigtige og det fik de begge et enkelt 

point ud af. LUND måtte dog afgive puljens 1. plads og rykke et enkelt trin ned, men det er dog 

stadig over topstregen, mens NORWICH blev hængende på placeringen midt i bundfeltet       

 

      NUSER præsterede superscoren 7 rigtige og det var nok til at hente en sejr mod SCHØN, der 

havde middelscoren 6 rigtige. NUSER tog et trin op og er nu øverst i midterfeltet, mens SCHØN 

dumpede hele tre trin ned i bundfeltet og nu pludselig er på puljens bundplads       

 
      IDSKOV GP-Kongen var naturligvis klar med superscoren 7 rigtige, men LUFCMOT havde ingen 

respekt for GP-Kongen og overtrumfede scoren og fyrede pragtscoren 8 rigtige af. IDSKOV blev 
hermed pillet ned fra topstregen og to trin ned til midterfeltet, mens LUFCMOT tog tre trin opad i 

bundfeltet       

 

      FLINCA var med på holdet der præsterede pragtscoren 8 rigtige og det var mere end rigeligt til 

at hente en kæmpesejr over DEVILS, der var nede på dumpescoren 5 rigtige. FLINCA tog et godt 

hop med tre trin op ad stigen og er nu i midterfeltet, mens DEVILS røg to trin tilbage i bundfeltet       

 

      COTTEE havde middelscoren 6 rigtige og det var nok, for MARSCHA GP-Specialisten kunne 

fremvise den samme middelscore 6 rigtige, så der blev uddelt et point til begge. COTTEE blev 
hængende på pladsen i midterfeltet, mens MARSCHA forlod puljens sidsteplads og røg et trin op       

 

- 6 - 6

- 8 - 7

- 6 - 6

- 6 - 7

- 5 - 8

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 8 51 - 48 15

2. 8 47 - 43 15

3. 8 48 - 44 14

4. 8 51 - 46 13

5. 8 50 - 47 11

6. 8 44 - 48 11

7. 8 49 - 50 10

8. 8 46 - 49 10

9. 8 47 - 51 9

10. 8 47 - 48 8

11. 8 49 - 50 7

12. 8 48 - 53 7

-

-

-

-

-

-

Resultater 8. runde:

Pulje 5

Lund Norwich

LUFCMOT Idskov

Marscha Cottee

Schøn Nuser

Devils Flinca

Stillingen:

Rundens reservescore: 6

Flinca Lund

Norwich LUFCMOT

Idskov Marscha

Nuser Frydkær

Cottee Schøn

Forest

Forest Devils

Lund

Nuser

Frydkær

Devils

Norwich

Marscha

Idskov

Flinca

Cottee

Forest

Schøn

LUFCMOT

Næste runde:

Frydkær
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 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 GP-Konge fortsætter den totale dominans i denne pulje og med superscoren    

7 rigtige blev LUCKY med middelscoren 6 rigtige besejret. IDSKOV er total suveræn og tæt 
på at have sikret sig en billet til videre deltagelse, mens LUCKY blev hængende helt i bunden 

af puljen       

      CULOPIP havde den beskedne middelscore 6 rigtige og lidt mirakuløst lykkedes det, at 

få fuld valuta for pengene, da LIONS fremviste dumpescoren 5 rigtige. CULOPIP tog hermed 
to skridt opad og er nu over topstregen, mens LIONS røg ned fra topstregen og et trin ned 

og nu er i toppen af midterfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester var fremme med superscoren 7 rigtige og det var 

nok til en sejr mod GP-Specialisten MARSCHA, der havde middelscoren 6 rigtige. SELECT 

røg et trin frem i midterfeltet, mens MARSCHA røg to trin tilbage i midterfeltet       

      HARRY og LIVPOOL var begge med på superscoren 7 rigtige, så begge fik sat et hårdt 

tilkæmpet point ind på kontoen. HARRY rykkede et trin op og er nu i midterfeltet, mens 

LIVPOOL også rykkede et trin op og nu ligger øverst i bundfeltet       

      HEDE og SCHØN var enige om middelscoren 6 rigtige og begge fik hentet et point hjem. 

HEDE røg dog to trin ned og er nu i bundfeltet, mens SCHØN blev på placeringen nede i 

bundfeltet       

      NIELSEN havde middelscoren 6 rigtige og det var ikke nok i mødet med MURER, der 

kunne diske op med superscoren 7 rigtige. Så NIELSEN rykkede to trin længere ned i 

bundfeltet og er nu meget tæt på bunden, mens MURER rykkede to trin op i bundfeltet       
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- 6 - 7

- 7 - 6

- 7 - 6

- 6 - 6

- 6 - 5

K ES MS P 

1. 8 51 - 45 20

2. 8 46 - 41 14

3. 8 47 - 44 13

4. 8 49 - 51 12

5. 8 49 - 50 11

6. 8 47 - 45 10

7. 8 47 - 48 10

8. 8 47 - 50 10

9. 8 46 - 47 10

10. 8 48 - 48 8

11. 8 47 - 49 8

12. 8 41 - 47 6

-

-

-

-

-

-

Resultater 8. runde:

Pulje 6

Harry Livpool

Nielsen Murer

Idskov Lucky

Select Marscha

Schøn Hede

Stillingen:

Culopip Lions

Rundens reservescore:

Hede Harry

Livpool Nielsen

Murer Idskov

Select

Marscha Culopip

Lucky

Idskov

Lions Schøn

Culopip

Lions

Select

Marscha

Harry

Livpool

Hede

Murer

Schøn

Nielsen

Lucky

6

Næste runde:
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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 havde superscoren 7 rigtige og det var nok til en smal sejr mod 

HEDE der fremviste middelscoren 6 rigtige. IDSKOV er stadig på puljens tronstol, mens 

HEDE trods nederlaget blev hængende på placeringen fremme i bundfeltet       

 

      STEAM var puljens eneste med pragtscoren 8 rigtige og det fik CULOPIP at føle, for med 

middelscoren 6 rigtige, blev det til en lille afklapsning og STEAM fik tre point ind på kontoen. 
STEAM er stadig flot placeret over topstregen, mens CULOPIP blev liggende på pladsen i 

midterfeltet       

 
      FRYDKÆR GP-Specialisten var naturligvis ude med superscoren 7 rigtige, så det blev til en lidt 

tynd sejr mod SCHØN, der kun var med på middelscoren 6 rigtige. FRYDKÆR er stadig i midterfeltet 

lige under topstregen, mens SCHØN også blev liggende på placeringen i midterfeltet       

 
      KINKS var med i det store felt med superscoren 7 rigtige og det var mere end ANDERUP med 

middelscoren 6 rigtige kunne klare. Så KINKS holdt godt fast på placeringen i midterfeltet, mens 

ANDERUP holdt fast på placeringen i bundfeltet meget tæt på den absolutte bund       

 

      AGGER var i denne uge på dumpekurs med kun 5 rigtige, så TYNDE der var med på superscoren 

7 rigtige fik hentet sejren og de tre point. AGGER blev dog hængende i toppen af bundfeltet, mens 

TYNDE heller ikke rørte sig ud af flækken længere nede i bundfeltet       

 

      PERCY var også en af de tippere der dumpede med scoren 5 rigtige, så den kunne selv SPVK 

med middelscoren 6 rigtige slå. PERCY blev liggende på samme placering i bundfeltet, mens SPVK 

trods sejren blev liggende på bundplaceringen og det ser stadig meget svært ud for SPVK       
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- 7 - 5

K ES MS P 

1. 8 51 - 47 16

2. 8 48 - 45 16

3. 8 51 - 48 15

4. 8 49 - 45 15

5. 8 48 - 48 11

6. 8 46 - 48 11

7. 8 48 - 48 10

8. 8 47 - 47 10

9. 8 43 - 45 9

10. 8 48 - 49 8

11. 8 44 - 47 5

12. 8 41 - 47 5

-

-

-

-

-

-

Pulje 7

Resultater 8. runde:

Idskov Hede

Steam Culopip

Anderup Kinks

Frydkær Schøn

Percy SPVK

Rundens reservescore:

SPVK Idskov

Idskov

Tynde

Culopip Anderup

Agger

Schøn

Frydkær

Kinks

Schøn

Culopip

Agger

Hede

Percy

Tynde

Anderup

SPVK

Steam

6

Tynde Agger

Næste runde:

Hede Steam

Kinks Frydkær

Percy

Stillingen:
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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-Specialisten var også i denne uge oppe mod en tidligere GP-Mester, denne uge 

var det SELECT og med MARSCHA`s tynde middelscore 6 rigtige, var det SELECT med superscoren 
7 rigtige, der løb af med sejren. MARSCHA var dog så heldig, at bevare pladsen i puljens tronstol, 

mens SELECT rykkede et trin op i midterfeltet og nu ligger lige under topstregen       

 
      FRYDKÆR GP-Specialisten fremviste superscoren 7 rigtige, men var uheldig med at møde 

FLINCA, der lige netop var en af de tippere der brillierede med pragtscoren 8 rigtige. Til gengæld 
var FRYDKÆR heldig med at beholde placeringen over topstregen alligevel, mens FLINCA lige 

rykkede et trin op og nu er placeret i midterfeltet       

 

      SPURS og HARRY var begge på højt niveau med superscoren 7 rigtige, så der blev uddelt et 

point til begge tippere. SPURS røg et enkelt trin ned i midterfeltet, mens HARRY blev hængende på 

den lidt nedre placering i bundfeltet       

 
      IDSKOV GP-Kongen var ude med superscoren 7 rigtige og dermed blev der hentet en smal sejr 

mod AMIGO GP-Mesteren 2001, der kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. IDSKOV blev på 

placeringen i midterfeltet, mens AMIGO blev endnu mere isoleret i bunden       

 

      KINKS og MURER var ret enige om superscoren 7 rigtige og begge fik sat et point ind på kontoen. 

KINKS smuttede dog et trin ned og er nu øverst i bundfeltet, mens MURER tog et enkelt trin op i 

bundfeltet       

 

      LUFCMOT var næsten oppe og flyve med pragtscoren 8 rigtige, så CULOPIP med middelscoren 

6 rigtige fik en ordentlig en på hatten. LUFCMOT rykkede to trin længere op i bundfeltet, mens 
CULOPIP fik en nedtur på tre trin i bundfeltet og er nu meget tæt på den absolutte bund       
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- 6 - 8
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K ES MS P 

1. 8 49 - 44 16

2. 8 51 - 46 15

3. 8 49 - 45 15

4. 8 52 - 49 14

5. 8 51 - 51 12

6. 8 50 - 48 11

7. 8 49 - 49 10

8. 8 46 - 47 9

9. 8 46 - 52 9

10. 8 47 - 50 8

11. 8 46 - 50 8

12. 8 45 - 50 3

-

-

-

-

-

-

Pulje 8

Resultater 8. runde:

Kinks Murer

Spurs Harry

Flinca Frydkær

Culopip LUFCMOT

Select Marscha

Marscha

Rundens reservescore:

KinksMarscha

Harry

AmigoLUFCMOT

Flinca

Harry

Culopip

LUFCMOT

Amigo

Frydkær

Select

Spurs

Idskov

Flinca

Kinks

Murer

6

Næste runde:

Amigo Idskov

Murer Spurs

Frydkær Culopip

Idskov Select

Stillingen:
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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 og SCHØN var begge med på middelscoren 6 rigtige og derfor fik begge tilført et point 

på kontoen. NIELSEN sidder fortsat på tronstolen, mens SCHØN rykkede et enkelt trin ned ad stige 

i midterfeltet       

 

      KINKS havde superscoren 7 rigtige og det var rigeligt til en komfortabel sejr mod TOFFEE, der 

kun kunne skrabe 5 rigtige sammen. KINKS røg to trin op og er nu over topstregen, mens TOFFEE 

røg to trin ned i bundfeltet og nu faktisk er helt i bund       

 

      VINDING mødte HÅRVARD og begge var på den høje klinge med superscoren 7 rigtige, så begge 

fik tildelt et enkelt point. VINDING blev dog vippet ned fra topstregen og et trin ned og er nu lige 
under topstregen, mens HÅRVARD også røg et trin ned, men stadig er godt med fremme i 

midterfeltet        

 

      BAMSE var også med i skaren af tippere med superscoren 7 rigtige, så FAR GP-Mesteren 2020 

måtte med middelscoren 6 rigtige, indkassere et nederlag. BAMSE røg tre trin op og er nu i 

midterfeltet, mens FAR forlod midterfeltet og rykkede tre trin ned til midten af bundfeltet       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester havde superscoren 7 rigtige og det var nok til en sejr mod 

MARSCHA GP-Specialisten, der havde middelscoren 6 rigtige. SELECT tog et gevaldigt spring fra 
sidstepladsen og fem trin op og er nu øverst i bundfeltet, mens MARSCHA røg to trin tilbage i 

bundfeltet og nu er meget tæt på bunden       

 

      MURER og GP-Kongen IDSKOV var enige om superscoren 7 rigtige og dermed fik begge et enkelt 

point ind på kontoen. MURER rykkede dog et trin ned i bundfeltet og IDSKOV rykkede et trin op                   
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Resultater 8. runde:

Nielsen

Select Marscha

Schøn

Bamse

Murer

Hårvard

6

Toffee

Far

Idskov

Bamse

Murer

Hårvard

Toffee

Far

Bamse

Schøn

Kinks

Nielsen

Vinding

Toffee

Far

Marscha

Nielsen

Vinding

Hårvard

Pulje 9

Kinks

Rundens reservescore:

Idskov

Vinding

Stillingen:

Kinks

Murer

Select

Næste runde:

Idskov
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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 der med superscoren 7 rigtige var godt med, måtte dog se sig besejret, da han mødte 

STEAM, lige nøjagtig den eneste tipper i puljen med pragtscoren 8 rigtige. SPURS blev dog siddende 

på tronstolen, mens STEAM røg et enkelt trin op i midterfeltet       

 

      IDSKOV GP-Kongen var stabilt tippende med superscoren 7 rigtige og det var langt fra den score 

på 5 rigtige som PERCY kunne levere. IDSKOV hermed et trin op og er nu i den vante position over 

topstregen, mens PERCY stadig indtager pladsen i bundfeltet meget tæt på bunden       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten mødte her den forsvarende GP-Mester SELECT og begge var 

veltippende på superscore-niveau 7 rigtige. FRYDKÆR drattede dog ned fra topstregen og et trin 

ned og er nu øverst i midterfeltet, mens SELECT røg to trin længere ned i bundfeltet       

 
      HARRY var fremme med superscoren 7 rigtige og sandelig om ikke der kom tre point ind på 

kontoen, da MARSCHA kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. HARRY røg hermed fire trin op 

og er nu i midterfeltet, mens MARSCHA røg to trin tilbage, men stadig er i midterfeltet       

 

      CHELSEA var også med på superscoren 7 rigtige og det medførte en sejr over UHRE, der kun 

kunne mønstre 6 rigtige. CHELSEA røg hermed tre trin op og er nu øverst i bundfeltet, mens UHRE 

tog to trin længere ned i bundfeltet       

 

      FAR GP-Mesteren 2020 mødte her CULOPIP og begge var kørende på middel-niveauet 6 rigtige, 

så begge fik dog tilkæmpet sig et enkelt point. FAR måtte dog forlade midterfeltet og rykkede to trin 

ned til bundfeltet, mens CULOPIP stadig er helt i bund i denne pulje       
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Percy Chelsea
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Næste runde:

Far

6

Steam

Select

Harry

Spurs

Chelsea

Rundens reservescore:

Far Culopip

Steam Idskov

Frydkær

Uhre

Spurs

Idskov

Select

Chelsea

Uhre

Percy

Resultater 8. runde:

Harry Marscha

Marscha

Steam

Percy

Spurs

Stillingen:

Idskov

Frydkær

Culopip

Marscha

Culopip Harry

Pulje 10
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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 lever i høj grad op til titlen i denne pulje, for med otte sejre på stribe, taler 

det for sig selv og suveræne IDSKOV i denne pulje er som den første allerede klar til Grand Prix´ens 
2. runde. Superscoren 7 rigtige var rigeligt til en sejr over PERCY, der var ned på 5 rigtige og PERCY 

røg tre trin ned ad stigen i bundfeltet       

 

      HALVOR var med på superscoren 7 rigtige og det var ingen sag, at besejre AGGER, der var nede 

på scoren 5 rigtige. HALVOR får tre point ind på kontoen og er nu stadig placeret suverænt over 

topstregen, mens AGGER røg et enkelt trin tilbage i midterfeltet       

 

      MARSCHA GP-Specialisten fremviste middelscoren 6 rigtige, men det var ikke nok mod en 

veltippende BORRIS, der fyrede superscoren 7 rigtige af. Selv om MARSCHA tabte rykkede han et 

trin op ad stigen og er nu øverst i midterfeltet, mens BORRIS rykkede to trin frem i bundfeltet       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte her LIVPOOL og begge var oppe på den høje klinge 

med superscoren 7 rigtige, så der blev uddelt et point til hver. SELECT blev på placeringen i 

midterfeltet, mens LIVPOOL tog et trin op i bundfeltet og nu er øverst i bundfeltet       

 

      LUFCMOT var oppe og køre i det allerhøjeste gear og brillierede som den eneste i puljen, med 

pragtscoren 8 rigtige, så det blev til en storsejr over CULOPIP, der var ude med middelscoren 6 
rigtige. LUFCMOT røg tre trin op og er nu i midterfeltet, mens CULOPIP forlod midterfeltet og to trin 

ned til bundfeltet       

 

      MANUTD var med på middelscoren 6 rigtige, men det var ikke nok mod bundtipperen HARRY, 

der fremviste superscoren 7 rigtige. MANUTD røg et trin ned i bundfeltet, mens HARRY trods sejren, 

stadig huserer på den absolutte bundplacering       

- 7 - 7

- 5 - 7

- 6 - 7

- 6 - 8

- 7 - 5

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 8 51 - 40 24

2. 8 50 - 45 17

3. 8 49 - 51 12

4. 8 48 - 48 12

5. 8 49 - 47 10

6. 8 46 - 44 10

7. 8 47 - 49 8

8. 8 46 - 45 8

9. 8 44 - 50 8

10. 8 43 - 47 8

11. 8 43 - 46 7

12. 8 47 - 51 5

-

-

-

-

-

-Marscha Idskov

Borris Marscha

Resultater 8. runde:

6

Culopip

Borris

Percy

ManUtd

Harry

Halvor

Marscha

Agger

Select

LUFCMOT

Livpool

LUFCMOT Borris

Halvor ManUtd

Harry Culopip

Percy

Rundens reservescore:

Næste runde:

Percy Livpool

Select Agger

Select

Agger Halvor

ManUtd

Livpool

Idskov

Harry

Culopip LUFCMOT

Idskov

Stillingen:

Pulje 11



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       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 var i topform på kampdagen og fremturede med superscoren 7 rigtige og det var nok til 

en sejr mod MARSCHA GP-Specialisten, der fremviste middelscoren 6 rigtige. Med sejren tog MURER 
to trin op og sidder nu på puljens tronstol, mens MARSCHA blev vippet ned fra topstregen og to trin 

ned til midterfeltet       

 

      FLINCA var helt oppe og ringe med pragtscoren 8 rigtige, så LUND med middelscoren 6 rigtige, 

kunne ikke stille noget op. FLINCA fik de tre point ind på kontoen og hoppede to trin op og er nu 

over topstregen, mens LUND stadig er i bund       

 
      FAR GP-Mesteren 2020 kunne kun ryste middelscoren 6 rigtige ud af ærmet, så VINDING der 

fremviste ugens superscore 7 rigtige, rendte med de tre point. FAR måtte forlade tronstolen og røg 

to trin ned og er nu øverst i midterfeltet, mens VINDING røg to trin op og nu er i midterfeltet       

 

      UHRE og NIELSEN var begge med på den middelmådige score 6 rigtige, så der røg et point ind 

på kontoen til dem begge. UHRE røg et enkelt trin ned, men blev lige netop hængende i midterfeltet, 

mens NIELSEN også røg et trin ned og nu ligger øverst i bundfeltet       

 

      STEAM var også oppe og ringe med klokken og fyrede pragtscoren 8 rigtige af og det kunne selv 

den forsvarende GP-Mester SELECT ikke matche for superscoren 7 rigtige var ikke nok. STEAM tog 

to trin op i bundfeltet, mens SELECT tog to trin længere nedad i bundfeltet       

 

      HARRY var godt med og fremviste superscoren 7 rigtige og det var mere end rigeligt for BRULA 

var lidt på dumpekurs med kun 5 rigtige. Så HARRY rykkede to trin frem i bundfeltet, mens BRULA 

tog to trin tilbage i bundfeltet og nu ligger meget tæt på den absolutte bund        

- 6 - 7

- 7 - 8

- 6 - 6

- 6 - 8

- 7 - 5

- 7 - 6

K ES MS P 

1. 8 46 - 43 16

2. 8 50 - 45 14

3. 8 50 - 46 13

4. 8 49 - 45 13

5. 8 47 - 49 13

6. 8 48 - 47 12

7. 8 47 - 51 11

8. 8 48 - 49 10

9. 8 47 - 45 9

10. 8 49 - 51 8

11. 8 44 - 49 8

12. 8 47 - 52 5

-

-

-

-

-

-Marscha Harry

Uhre Lund

Flinca Murer

Vinding

Uhre

Vinding

Næste runde:

Select

Steam

Resultater 8. runde:

Far Vinding

Select Steam

Nielsen Uhre

Steam

Far

Marscha

6

Nielsen

Nielsen

Harry

Select

brula

Lund

brula Far

Flinca

Flinca

Harry brula

Murer Marscha

Lund

Rundens reservescore:

Murer

Stillingen:

Pulje 12



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       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 GP-Specialisten fortsætter tipningen på højeste niveau og med superscoren 7 rigtige 

blev FAR GP-Mesteren 2020 besejret, for middelscoren 6 rigtige var ikke nok. FRYDKÆR aldeles 
suverænt i front stadigvæk og har allerede det ene ben i Grand Prix´ens 2. runde, mens FAR røg 

ud af midterfeltet og to trin ned til bundfeltet       

      IDSKOV GP-Kongen var her ude i en kamp mod LAUGE og begge var på højeste niveau med 

superscoren 7 rigtige. Så der blev uddelt et enkelt point til hver og det var nok til, at IDSKOV tog et 

trin op og nu er på den vante plads over topstregen, mens LAUGE ikke rørte sig i bundfeltet       

      FLINCA brillierede med pragtscoren 8 rigtige, så selv om VINDING havde superscoren 7 rigtige, 

kom der ingen point ind på kontoen. FLINCA tog en gevaldig optur med fire trin op fra toppen af 

bundfeltet til toppen af midterfeltet, mens VINDING røg et enkelt trin tilbage i bundfeltet       

      SELECT den forsvarende GP-Mester var med på superscoren 7 rigtige, men STEAM var en af de 

få tippere, der kunne trumfe dette udspil, for med pragtscoren 8 rigtige, var det STEAM der rendte 
med de tre point. SELECT dumpede hermed ned fra topstregen og to trin ned til midterfeltet, mens 

STEAM hoppede to trin op og nu ligger øverst i bundfeltet       

      FOREST GP-Mester 2018 mødte MARSCHA GP-Specialisten og der var ventet et hårdt opgør, 

men kampen fusede lidt ud, da begge tippere kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige, så der 

blev et point til hver. Begge tippere tog et trin ned, men er stadig placeret i midterfeltet       

      PERCY kunne kun fremvise 5 rigtige, så ZICO fik med middelscoren 6 rigtige, hentet en billig sejr 

hjem her i bundopgøret. PERCY blev liggende lige over den absolutte bund, hvor ZICO stadig ligger 

og roder rundt, men nu er der trods alt pludselig et lille håb                                                                                                              

- 6 - 6

- 6 - 5

- 6 - 7

- 7 - 7

- 8 - 7

- 8 - 7

K ES MS P 

1. 8 51 - 44 21

2. 8 51 - 49 12

3. 8 50 - 48 12

4. 8 49 - 45 12

5. 8 49 - 47 12

6. 8 49 - 49 11

7. 8 48 - 48 11

8. 8 50 - 50 9

9. 8 47 - 49 9

10. 8 46 - 50 9

11. 8 43 - 47 8

12. 8 42 - 49 6

-

-

-

-

-

-

Flinca

Næste runde:

Rundens reservescore:

Far

Vinding

Lauge

Zico

Percy

Select

Forest

Marscha

Steam

Idskov

Flinca

Vinding Steam

Vinding

Idskov Flinca

Frydkær Lauge

Marscha Zico

Percy Far

Select Forest

Stillingen:

Frydkær

6

Steam Select

Lauge Idskov

Far Frydkær

Zico Percy

Forest Marscha

Resultater 8. runde:

Pulje 13



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     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       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 



 

      TØFTING er stadig i topform og med superscoren 7 rigtige, blev det til en sejr over SPVK, der 

kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. TØFTING nu endnu mere suveræn i front, mens SPVK 

nu er blevet endnu mere isoleret i bunden       

 

      MARSCHA GP-Specialisten mødte her LUND og ingen af de to tippere havde gang i de store 

armbevægelser, for der var enighed om middelscoren 6 rigtige og dermed et enkelt point ind på 
kontoen. MARSCHA blev hængende over topstregen og LUND rørte sig heller ikke ud af flækken og 

er stadig placeret midt i bundfeltet       

 
      FRYDKÆR GP-Specialisten var på det vanlige niveau og fyrede superscoren 7 rigtige af, men 

mødte lige nøjagtig STEAM, der var den eneste i puljen, der kunne trumfe den med pragtscoren 8 
rigtige. FRYDKÆR var alligevel så heldig, at han blev liggende på topplaceringen i midterfeltet, mens 

STEAM tog tre trin op i bundfeltet og nu ligger øverst i bundfeltet       

 

      LFCSIF mødte her FAR GP-Mesteren 2020 og der var ikke så meget spræl i middelscoren 6 

rigtige, som de begge fremviste, men der kom trods alt et point ind på kontoen hos begge, der 

beholdt placeringerne i midterfeltet       

 
      KINKS og MURER var begge oppe på højeste niveau og fremviste superscoren 7 rigtige, så et 

point til hver tipper. KINKS blev liggende på placeringen i midterfeltet og MURER blev også liggende 

på placeringen i bundfeltet       

 

      FUTTE var dårlig kørende på kampdagen og diskede kun op med 5 rigtige, så ZICO med 

middelscoren 6 rigtige, fik hentet en smal sejr hjem her. FUTTE røg tre trin længere ned i bundfeltet, 

mens ZICO blev hængende lige over den absolutte bund, men dog nu med bedre udsigter       

- 7 - 8

- 6 - 6

- 6 - 7

- 7 - 7

- 6 - 6

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 8 50 - 43 17

2. 8 49 - 44 15

3. 8 51 - 47 13

4. 8 46 - 47 13

5. 8 49 - 46 11

6. 8 50 - 51 10

7. 8 48 - 49 10

8. 8 46 - 48 10

9. 8 47 - 47 9

10. 8 47 - 47 9

11. 8 42 - 50 8

12. 8 41 - 47 3

-

-

-

-

-

-

Næste runde:

Rundens reservescore:

SPVK

Futte

6

Zico

Lund

Futte Zico

Marscha

Frydkær

LFCSIF

Kinks

Far

Steam

Murer

Zico Lund

Tøfting

Murer Futte

Tøfting Kinks

Steam LFCSIF

Far SPVK

Marscha Frydkær

Stillingen:

Lund Marscha

Kinks Murer

SPVK Tøfting

LFCSIF Far

Frydkær Steam

Resultater 8. runde:

Pulje 14



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 fortsætter tipningen på højeste niveau og fyrede superscoren 7 rigtige af og det var mere 

end FAR GP-Mesteren 2020 med middelscoren 6 rigtige kunne klare. SPURS sidder stadig i puljens 

tronstol, mens FAR blev hængende på placeringen i midterfeltet       

 

      KINKS var også klar med superscoren 7 rigtige og det var lige en tand for meget for LUND, der 

kun kunne fremvise middelscoren 6 rigtige. Så KINKS rendte med de tre point og rykkede hermed 

op over topstregen, mens LUND røg to trin ned i bundfeltet og nu er meget tæt på bunden       

 

      MARSCHA GP-Specialisten mødte her LUCKY og begge var med på middelscore-niveauet 6 rigtige 

og der blev uddelt et point til hver. MARSCHA dumpede ned fra topstregen og et trin ned til 

midterfeltet, mens LUCKY røg to trin længere tilbage i bundfeltet       

 
      IDSKOV GP-Kongen var naturligvis med på superscoren 7 rigtige, men det var ingen sag for 

STEAM at trumfe denne score, for som puljens eneste havde STEAM pragtscoren 8 rigtige og IDSKOV 
måtte modtage et sjældent nederlag. IDSKOV blev dog alligevel hængende på placeringen i 

midterfeltet, mens STEAM tog ikke mindre end fire trin op og nu ligger øverst i bundfeltet       

 

      HARRY og VINDING var lige godt kørende og begge fremviste superscoren 7 rigtige, så der røg 

et enkelt point på kontoen. HARRY blev hængende på placeringen i midterfeltet, mens VINDING røg 

et trin tilbage i bundfeltet       

 

      AMIGO GP-Mester 2001, var fremme med middelscoren 6 rigtige og det viste sig at være nok til 

en sejr over BRULA, der kun kunne fremvise scoren 5 rigtige, så AMIGO render med de tre point og 
kom hermed væk fra bundplaceringen og røg tre trin op, mens BRULA røg to trin ned og overtog 

bundpladsen       

- 6 - 6

- 6 - 7

- 5 - 6

- 7 - 7

- 7 - 6

- 7 - 8

K ES MS P 

1. 8 52 - 46 17

2. 8 49 - 45 15

3. 8 49 - 48 13

4. 8 51 - 50 11

5. 8 50 - 49 10

6. 8 47 - 47 10

7. 8 48 - 50 9

8. 8 47 - 49 9

9. 8 45 - 46 9

10. 8 41 - 45 9

11. 8 47 - 50 7

12. 8 44 - 45 7

-

-

-

-

-

- SpursSteam

Amigo Harry

brula

Marscha Lund

Næste runde:

Lucky

Idskov Steam

Rundens reservescore: 6

Lucky

Lund

brula

Harry

Steam

Vinding

Amigo

Kinks

Marscha

Idskov

Far

Vinding

Spurs

Kinks

Idskov

Far

Spurs Far

Harry Vinding

brula Amigo

Lund Kinks

Lucky Marscha

Resultater 8. runde:

Pulje 15

Stillingen:
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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 



 

      IDSKOV GP-Kongen var naturligvis med på superscoren 7 rigtige og hermed blev det til 

en sejr over ANDERUP, der havde middelscoren 6 rigtige. IDSKOV fik tre point ind på 
kontoen og tog to trin op og er nu på velkendt plads i puljens tronstol, mens ANDERUP røg 

to trin ned og nu indtager bundpladsen       

      AGGER havde gang i den tynde tipning og afleverede scoren 5 rigtige og denne score 

kunne TYNDE overtrumfe med superscoren 7 rigtige. AGGER måtte hermed vige pladsen i 
tronstolen og rykke et trin ned, men er dog stadig over topstregen, mens TYNDE tog et trin 

op og nu har bedre muligheder i de sidste tre kampe       

      ARSENAL med de flotte papirer, måtte nøjes med at fremvise middelscoren 6 rigtige og det var 

ikke nok mod en veloplagt MURER, der havde fået skeen i den rigtige hånd og fyrede superscoren 
7 rigtige af. ARSENAL røg ned fra topstregen og et trin ned til midterfeltet, mens MURER kom væk 

fra puljens sidsteplads og et enkelt trin op i bundfeltet og nu med betydelig bedre udsigter       

      FRYDKÆR GP-Specialisten var kommet i hård kamp mod SELECT den forsvarende GP-Mester og 

begge var fremme med superscoren 7 rigtige, så der blev uddelt et enkelt point til hver. FRYDKÆR 

blev liggende på placeringen i midterfeltet og SELECT blev liggende på placeringen i bundfeltet        

      MARSCHA GP-Specialisten var fremme med den beskedne middelscore 6 rigtige, men det var 

nok til en sejr over PERCY, der kun kunne præstere scoren 5 rigtige. MARSCHA tog et enkelt trin op 

i midterfeltet, mens PERCY blev liggende på placeringen øverst i bundfeltet        

      PERCY havde her middelscoren 7 rigtige, men det var nok til en sejr mod ANDERUP, der kunne 

kunne fremvise 6 rigtige. PERCY rykkede tre trin op i bundfeltet og er nu lige under bundstregen, 

mens ANDERUP røg et trin længere ned i bundfeltet       
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1. 8 51 - 46 17

2. 8 48 - 46 15
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4. 8 51 - 49 13

5. 8 49 - 47 13
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7. 8 43 - 45 10

8. 8 49 - 50 9

9. 8 47 - 50 8

10. 8 48 - 52 7

11. 8 46 - 49 7

12. 8 44 - 47 7
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-

-

-Tynde Percy

Arsenal Nielsen

Anderup Frydkær

Næste runde:

IdskovMarscha

Agger Tynde

Resultater 8. runde:
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6
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Tynde
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Percy
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AggerFar
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Idskov
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Nielsen Far
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Frydkær Select
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Pulje 16


