
GRAND PRIX TURNERINGEN 2022 

* Puljespillet 10. kamp * 

                                                                                                            HARRY 

7 RIGTIGE (6) 6 RIGTIGE (11) 5 RIGTIGE (9) 4 RIGTIGE (24)  3 RIGTIGE (3)   

   

DEVILS BAMSE AGGER ANDERUP FYFFE  

FUTTE CHELSEA AMIGO ARSENAL LUND 

LFCSIF HALVOR BORRIS BRULA MARSCHA 

LIONS HEDE IDSKOV COTTEE   

MURER HÅRVARD KAILUA CULOPIP  

TOFFEE LUCKY LAUGE               DEGNEN         

 LUFCMOT NUSER FAR  

 PERCY SPURS FLINCA  

 TØFTING VINDING FOREST  

 UHRE  FRYDKÆR  

 ZICO  HARRY 

   HIMBO 

   KINKS  

   LIVPOOL  

   MANUTD 

   MORAN 

   NIELSEN 

   NORWICH 

   SCHØN 

   SELECT 

   SPVK 

  STEAM 

  STOKE 

  TYNDE 

  

  

 

  

   

 

  

 

 



TOPTIPPERE EFTER 10. 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 6 

FRYDKÆR 5 

SPURS 3 

KINKS  2 

SELECT 2 

STEAM 2 

VINDING  2 

CHELSEA 1 

FOREST 1 

HALVOR 1 

LFCSIF 1  

LIONS 1 

LIVPOOL 1 

LUND 1 

MURER 1 

NIELSEN 1 

TØFTING 1 

 

   

 

 

 



 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 3

- 4 - 4

- 5 - 4

- 4 - 4

- 4 - 5

- 6 - 4

K ES MS P 

1. 10 61 - 56 19

2. 10 58 - 53 18

3. 10 56 - 53 17

4. 10 60 - 57 16

5. 10 59 - 58 15

6. 10 58 - 58 13

7. 10 56 - 57 13

8. 10 53 - 55 12

9. 10 56 - 58 10

10. 10 59 - 61 9

11. 10 57 - 62 9

12. 10 57 - 62 7

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Agger

Select

Hede

Lund

Anderup

Steam

Stoke

Idskov

Schøn

Resultater 10. runde:

Agger

Hede Far

Select

Himbo

5

Steam

Schøn

Rundens reservescore:

Steam

Himbo

Idskov

Harry

Select

Anderup

Lund

Far

Hede

Pulje 1

Lund

Anderup

Far

Harry

Harry

Stoke

Idskov

Schøn

Himbo

Agger

Stoke

Næste runde:



      IDSKOV GP-Kongen fik med scoren 5 rigtige hentet sejren hjem i kampen mod STEAM, 

der kun kunne fremvise scoren 4 rigtige. Dermed er IDSKOV oppe på den vante tronstol-
position og har det ene ben i Grand Prix´ens 2. runde, mens STEAM forblev på placeringen 
tæt på bunden og STEAM har ikke længere chancen for at slutte i midterfeltet, så den 

afsluttende bundkamp mod SCHØN gælder kun æren       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester kunne med en sejr, have sikret sig billet til 2. runde, 

men med ugens lidt svage middelscore 4 rigtige, blev det i stedet til et nederlag mod AGGER, 
der kunne fremvise scoren 5 rigtige. SELECT måtte vige pladsen på tronen og rykke et trin 
ned, men er dog stadig over topstregen, men skal bruge en sejr i den sidste kamp mod 
HIMBO for at være sikker på en direkte billet til 2. runde, mens AGGER stadig er med i 
topkampen på 5. pladsen i midterfeltet og skal helst have point i den sidste kamp mod 

HEDE, for at blive i midterfeltet        

 

      HARRY præsterede som mange andre, den lidt svage middelscore 4 rigtige, men heldet 

stod HARRY bi, for sandelig om ikke LUND var endnu ringere på kampdagen og kun kunne 
fremvise scoren 3 rigtige. HARRY rykker et trin op til 3. pladsen og er nu sikker på mindst 
en kvalifikations-kamp, men topplacering er heller ikke udelukket. LUND røg et trin tilbage 
i bundfeltet og har nu kun en teoretisk chance for med en afsluttende sejr mod STOKE, at 

slutte i midterfeltet       

 

      HIMBO og SCHØN var begge med på ugens mest anvendte score 4 rigtige og fik begge 

et enkelt point ind på kontoen. HIMBO røg et trin ned og er nu på 4. pladsen og næsten 
sikker på minimum en kvalifikationskamp, men topplacering er også mulig, så den afgørende 
kamp mod SELECT er meget afgørende, mens SCHØN nu kun kan pynte på slutresultatet i 

bunden, med en sejr mod STEAM i den afsluttende kamp       

 

      STOKE og ANDERUP var også begge med på scoren 4 rigtige og fik dermed begge hentet 

et enkelt point. STOKE blev hængende på 6. pladsen i midterfeltet og har stadig chancen 
for en kvalifikationskamp til 2. runde, så en afsluttende sejr mod LUND vil nok være kravet. 
ANDERUP røg et trin ned i bundfeltet og for at have chance for en kvalifikationskamp, skal 

GP-Kongen IDSKOV besejres i den sidste kamp       

 

      HEDE var en af de tippere, der kunne fremvise superscoren 6 rigtige i denne uge, så i 

braget i bundfeltet mod FAR GP-Mester 2020, blev det til en sikker sejr imod FAR´s 4 rigtige. 
HEDE tog to trin op og er nu på lur lige under bundstregen og der skal point til i den sidste 
kamp mod AGGER, for at have chance for kvalifikationskamp, mens FAR overraskende har 

udspillet sin chance på 10. pladsen       

 

 

 

 

 



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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 4

- 4 - 5

- 4 - 6

- 3 - 4

- 4 - 6

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 60 - 58 17

2. 10 59 - 57 17

3. 10 61 - 58 14

4. 10 59 - 56 14

5. 10 57 - 55 14

6. 10 58 - 58 13

7. 10 57 - 58 13

8. 10 56 - 56 13

9. 10 57 - 57 12

10. 10 55 - 58 12

11. 10 57 - 58 10

12. 10 55 - 62 10

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Chelsea Far

Næste runde:

5

Harry

Livpool

Far

Steam

Flinca

Marscha

Frydkær

Flinca

Harry Forest

Nielsen Frydkær

Kailua Flinca

Percy Marscha

Livpool Steam

Nielsen

Percy

Kailua

Far Livpool

Forest

Steam Nielsen

Kailua

Percy

Chelsea

Harry

Forest Chelsea

Marscha

Rundens reservescore:

Pulje 2

Frydkær

Resultater 10. runde:



      CHELSEA var på hård opgave mod FOREST GP-Mesteren 2018, men CHELSEA fyrede 

lige superscoren 6 rigtige af og pillede hermed FOREST med scoren 4 rigtige, ned fra 
tronstolen og overtog selv sædet, men er hårdt presset og der skal minimum et point til i 
den sidste kamp for at være helt sikker på den direkte vej til 2. runde. FOREST er nu på 
puljens 2. plads, men har nøjagtig det samme pres og skal bruge minimum et point i 

slutkampen mod HARRY ellers kan det gå galt       

 
 

      FRYDKÆR GP-Specialisten snublede lidt her, for scoren 4 rigtige var ikke nok mod 

KAILUA, der var oppe på den høje middelscore 5 rigtige. FRYDKÆR røg hermed et trin ned 
og er nu under topstregen på 3. pladsen og med pres nedefra og intet er sikkert, så der 
skal helst en sejr hjem i den sidste kamp mod NIELSEN. KAILUA røg et trin op og har stadig 
chancen for at slutte i midterfeltet, men det kræver en sejr over FLINCA i den sidste kamp 

      

 
 

      FAR GP-Mesteren 2020 var på samme niveau som modstanderen LIVPOOL og de var 

begge fremme med den lave middelscore 4 rigtige. FAR blev liggende på 4. pladsen og 
presses hårdt fra tipperne længere nede, så intet er sikkert og det kan gå både op eller ned, 
så den sidste kamp mod CHELSEA bliver meget afgørende. LIVPOOL røg et trin ned til 9. 
pladsen, men en sejr i den sidste kamp mod STEAM, kan måske give en kvalifikationskamp 

      

 
 

      STEAM og NIELSEN var begge med på det store hold med den tynde middelscore 4 

rigtige og der kom et enkelt point hjem i varmen hos dem begge. STEAM røg dog to trin op 
og er nu i midterfeltet, men stærkt presset, så der skal helst en sejr til i den sidste kamp 
mod LIVPOOL, så er der endda mulighed for at ryge over topstregen, mens nederlag kan 
koste dyrt. NIELSEN har kun en meget teoretisk mulighed for at slutte i midterfeltet og for 

at chancen skal være der, kræver det en sejr over FRYDKÆR i den sidste kamp       

 
 

      FLINCA kunne med den lave middelscore 4 rigtige ikke rigtig være med i kampen mod 

bundtipperen PERCY, der brillierede med superscoren 6 rigtige. FLINCA røg et enkelt trin 
ned i midterfeltet og skæbnen ligger nu i egne hænder og en sejr i den sidste kamp mod 
KAILUA vil sandsynligvis give FLINCA en kvalifikationsbillet, mens PERCY ikke levnes flere 

chancer i bunden og har en afsluttende kamp mod MARSCHA       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten kunne kun ryste den meget sjældne score 3 rigtige ud af 

ærmet og den kunne selv HARRY trumfe, med den tynde middelscore 4 rigtige. MARSCHA 
mistede hermed et vigtige skridt og røg et trin ned til toppen af bundfeltet, så der skal point 
til i kampen mod PERCY, for at have chance for at slutte i midterfeltet. HARRY er i nøjagtig 
samme situation, men skal møde den skrappe toptipper og tidligere GP-Mester FOREST i 

den sidste kamp       

 

 

 

 



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     PULJE 3 

                 

     AGGER                   AMIGO                     DEGNEN                    FAR 

                                                                                                                  

      FRYDKÆR                    FYFFE                    HARRY                  MORAN 

                                                                      

 LIVPOOL                 NIELSEN                  VINDING                 STEAM  

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

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

der er spillet 11 kampe       

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

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

point sammen og vi ser frem til overraskelser       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                                     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 4

- 4 - 4

- 3 - 4

- 5 - 5

- 4 - 5

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 57 - 55 19

2. 10 61 - 57 18

3. 10 59 - 54 17

4. 10 58 - 55 16

5. 10 57 - 57 15

6. 10 59 - 59 14

7. 10 57 - 56 14

8. 10 59 - 59 11

9. 10 55 - 58 11

10. 10 56 - 58 9

11. 10 56 - 60 7

12. 10 51 - 57 7

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Amigo Moran

Moran Livpool

Resultater 10. runde:

5

Amigo

Degnen

Harry

Fyffe

Far

Steam

Agger

Agger Frydkær

Far Fyffe

Steam Vinding

Livpool Nielsen

Degnen Harry

Agger

Frydkær Amigo

Rundens reservescore:

Næste runde:

Frydkær

Moran

Vinding

Nielsen

Degnen

Harry Far

Fyffe

Nielsen

Livpool

Steam

Vinding

Pulje 3



      LIVPOOL afleverede den beskedne middelscore 4 rigtige og den var MORAN med på, så 

der røg et enkelt point ind på kontoen hos begge. Det ene point var nok for LIVPOOL til at 
rykke endnu et trin op til den absolutte topplacering, men det hele kan smutte, så en sejr i 
den sidste kamp mod NIELSEN vil hjælpe meget. MORAN blev hængende lige under 
topstregen og har gode kort på hånden og en afsluttende sejr mod AMIGO vil endda give 
mulighed for en placering over topstregen, men kvalifikationsbilletten må som minimum 

være hjemme       

 

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten havde et lille kiks og fremviste kun den tynde middelscore    

4 rigtige og det var lige guf for AMIGO den tidligere GP-Mester, der fremviste den lidt 
forbedrede middelscore 5 rigtige. FRYDKÆR mistede hermed toppladsen og røg et trin ned, 
men er dog stadig over topstregen og som minimum er en kvalifikationsbillet hjemme, hvis 
den sidste kamp mod AGGER smutter. AMIGO et trin op til 9. pladsen og med en meget lille 

teoretisk chance for at snige sig op i midterfeltet       

 

 

      VINDING var en af de tre tippere i puljen, der fremviste scoren 5 rigtige, den forbedrede 

udgave af middelscoren, men modstanderen AGGER var også med på det forbedrede 
niveau, så begge måtte nøjes med et enkelt point. VINDING blev hængende på 4. pladsen 
og kan både rykke op eller ned, så det er vigtigt med en sejr i den sidste kamp mod STEAM. 
AGGER blev hængende i bundfeltet og har nu kun en teoretisk mulighed for at slutte i 

midterfeltet, men det ser svært ud, for FRYDKÆR venter i den sidste kamp       

 

 

      NIELSEN og DEGNEN var begge med i det store felt med scoren 4 rigtige, så der blev 

uddelt et enkelt point til hver. NIELSEN blev hængende på 5. pladsen og kan fornemme 
kvalifikationsbilletten til 2. runde, men er stærkt presset og skal helst have minimum et 
point i den sidste kamp mod LIVPOOL, ellers kan det gå galt. DEGNEN udspillede sin chance 

med det uafgjorte resultat og har kun æren at spille for i den sidste kamp mod HARRY       

 

 

      FAR GP-Mesteren 2020 mødte HARRY og begge var med på den tynde middelscore 4 

rigtige, så der kom et enkelt point ind på kontoen. FAR blev hængende på den meget usikre 
placering i midterfeltet og er stærkt presset, så en sejr i den sidste kamp mod FYFFE vil 
betyde 100% sikkerhed for en kvalifikationskamp. HARRY har for længe siden mistet enhver 
mulighed her i puljen, men slap dog væk fra den sørgelige bundplacering og har nu kun 

æren at spille for i den sidste kamp mod DEGNEN       

 

 

      STEAM var med på den tynde middelscore 4 rigtige og sandelig om ikke det var nok til 

alligevel at få hentet en sejr hjem mod FYFFE der dykkede helt ned på scoren 3 rigtige. 
STEAM blev dog hængende på placeringen i toppen af bundfeltet og er nu i en gunstig 
position, så en sejr i den sidste kamp mod VINDING, vil med sikkerhed kaste en 
kvalifikationsbillet til 2. runde af sig. FYFFE er nu helt i bund og har kun æren og 

slutplaceringen at spille for i den sidste kamp mod FAR       

 

 

 

 

 

 



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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 4

- 4 - 4

- 4 - 4

- 7 - 4

- 5 - 3

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 58 - 54 19

2. 10 57 - 57 18

3. 10 61 - 59 17

4. 10 61 - 58 16

5. 10 60 - 54 16

6. 10 59 - 57 15

7. 10 57 - 55 15

8. 10 59 - 60 13

9. 10 59 - 60 13

10. 10 57 - 59 10

11. 10 56 - 63 5

12. 10 55 - 63 4

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Marscha Moran

Steam Murer

Harry Amigo

Moran

Schøn

Næste runde:

Himbo

Select

Resultater 10. runde:

Idskov Schøn

Himbo Select

Frydkær Steam

Murer

5

Marscha

Far

Frydkær

Idskov

Rundens reservescore:

Select

Frydkær

Murer

Schøn

Harry

Amigo

Far Idskov

Himbo

Steam

Harry

Amigo Marscha

Moran Far

Pulje 4



      SELECT den forsvarende GP-Mester kørte på det sikre og afleverede lige som 

modstanderen HIMBO, den tynde middelscore 4 rigtige. Det ene point var nok til, at SELECT 
blev siddende på puljens tronstol, men en skrækindjagende modstander FRYDKÆR GP-
Specialisten venter i den sidste kamp, så sædet er meget varmt, men som minimum er 
SELECT sikret en kvalifikationskamp, hvis der går galt i den sidste kamp. HIMBO debutanten 
har foreløbig klaret sig godt i denne dynamitpulje, med ikke mindre end seks tidligere GP-
Mestre. HIMBO er dog under stort pres i den sidste kamp mod SCHØN og flere tippere 
presser sig på. Foreløbig har HIMBO fat i kvalifikationsbilletten, men det kan gå både den 

ene eller anden vej       

 

 

      STEAM var oppe mod den skrappe GP-Specialist FRYDKÆR og begge var med på 

middelscoren 4 rigtige, så begge fik et point ind på kontoen. STEAM blev hængende over 
topstregen, men er meget presset, så det kræver minimum uafgjort i den sidste kamp mod 
MURER, for at være helt sikker på minimum en kvalifikationsbillet. FRYDKÆR er stadig på 
3. pladsen lige under topstregen og er stærkt presset og det kræver en sejr i den sidste 
kamp mod den forsvarende GP-Mester SELECT, for at være sikker på minimum en 

kvalifikationsbillet, så en meget vigtig afsluttende topkamp       

 

 

      IDSKOV GP-Kongen har sat slutspurten ind i denne pulje og med scoren 5 rigtige, blev 

der hentet en sejr hjem i kampen mod SCHØN, der kun kunne fremvise scoren 4 rigtige. 
IDSKOV sprang dermed fra toppen af bundfeltet og op til 4. pladsen og er nu i den position, 
hvor han kan slutte i alle tre felter, afhængig af resultatet i den vigtige afsluttende kamp 
mod FAR GP-Mesteren 2020. SCHØN mistede med nederlaget muligheden for at slutte i 
midterfeltet og rykkede et trin længere ned i bundfeltet og har nu kun æren at spille for i 

den sidste kamp mod HIMBO       

 

 

      MORAN og FAR GP-Mesteren 2020 var enige om den tynde middelscore 4 rigtige og der 

blev indsat et enkelt point på kontoen hos begge. MORAN blev hængende stærkt presset i 
midterfeltet lige over bundstregen og der venter en hård afsluttende kamp mod MARSCHA 
GP-Specialisten, så det bliver en skæbnesvanger kamp. FAR blev liggende på placeringen i 
bundfeltet og for at have chancen for en kvalifikationsbillet til 2. runde, kræver det en sejr 

mod GP-Kongen IDSKOV i den sidste kamp       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten chokerede med en sjælden set score på kun 3 rigtige, så 

AMIGO GP-Mesteren 2001 fik med den lidt bedre middelscore 5 rigtige, hermed sin første 
sejr i denne pulje. MARSCHA dumpede to trin ned og er nu øverst i bundfeltet. MARSCHA 
skal have point i den sidste kamp mod MORAN, for at gøre sig forhåbninger om en 
kvalifikationskamp. AMIGO er kommet lidt sent i gang i denne pulje og har kun 

slutplaceringen at spille om og det bliver i en afsluttende bundgyser mod HARRY       

 
 

      MURER har virkelig haft succes med at tage skeen i den anden hånd og i denne uge var 

det pragtscoren 7 rigtige der blev fyret af, så HARRY blev fejet ud af banen med sin score 
på kun 4 rigtige. MURER har chancen for, med en sejr i den sidste kamp mod puljens 
toptipper STEAM, at sikre sig en kvalifikationskamp. HARRY er for længst stået af tæt på 
bunden og kæmper nu kun for at undgå den pinefulde bundplacering, så det gælder om at 

undgå nederlag i den sidste bundkamp mod AMIGO       
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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  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 4

- 6 - 4

- 3 - 4

- 4 - 5

- 5 - 4

- 4 - 7

K ES MS P 

1. 10 61 - 60 18

2. 10 56 - 51 18

3. 10 61 - 55 17

4. 10 58 - 54 17

5. 10 61 - 61 15

6. 10 58 - 59 14

7. 10 54 - 58 14

8. 10 59 - 60 13

9. 10 57 - 57 12

10. 10 58 - 59 11

11. 10 57 - 59 8

12. 10 57 - 64 7

-

-

-

-

-

-

Frydkær

Næste runde:

Cottee

Forest

Norwich

Flinca

Marscha

Schøn

Cottee Frydkær

Devils

Lund

Idskov

Idskov Nuser

Frydkær

Nuser

Devils

LUFCMOT

Norwich Schøn

Forest LUFCMOT

Flinca Marscha

5

Devils Lund

Stillingen:

Rundens reservescore:

Nuser Cottee

Norwich

Schøn Idskov

Marscha

LUFCMOT Flinca

Lund Forest

Resultater 10. runde:

Pulje 5



      FRYDKÆR GP-Specialisten var fremme med den lidt tynde middelscore 4 rigtige, men 

modstanderen DEVILS var næsten oppe at flyve, for med pragtscoren 7 rigtige, blev 
FRYDKÆR tromlet ud af banen. FRYDKÆR er dog ikke GP-Specialist for ingenting, for 
FRYDKÆR`s evne til at blive hængende selv ved nederlag er uovertruffen. FRYDKÆR sidder 
stadig i tronstolen, sædet er dog blevet lidt mere varmt, så for at være sikker skal der en 
sejr til mod COTTEE i den sidste kamp. DEVILS tog et enkelt skridt frem i midterfeltet og 
har en kvalifikationskamps-billet i sigte, men det kan blive til mere i den afsluttende kamp 

mod LUND, men det kan også gå den anden vej       

 

 

LUND kunne endegyldigt have sikret sig direkte videre deltagelse, men med den super-
tynde score 3 rigtige, var der ikke noget at komme efter i kampen mod FOREST GP-Mesteren 
2018, der med kun 4 rigtige hev sejren og de tre point hjem. LUND blev dog hængende 
over topstregen og er som minimum sikret en kvalifikationskamp og om det bliver til mere, 
vil den afsluttende kamp mod DEVILS vise. FOREST rykkede et enkelt trin op i bundfeltet 
og der skal en sejr til i den sidste kamp mod LUFCMOT, for at have chancen for at komme 

op i midterfeltet       

 

 

      IDSKOV GP-Kongen fremviste den hæderlige middelscore 5 rigtige og da SCHØN var 

lige en tand dårligere med scoren 4 rigtige, fik IDSKOV sat tre point ind på kontoen. IDSKOV 
blev liggende på 3. pladsen lige under topstregen og den afsluttende kamp mod NUSER, vil 
afgøre om det bliver til en direkte billet eller en billet til en kvalifikationskamp. SCHØN har 
for længst takket af i bundregionen og kæmper i den sidste kamp mod NORWICH, kun for 

at undgå bundpladsen       

 
 

      NUSER var lige fremme med den lidt forbedrede udgave af middelscoren med 5 rigtige 

og det var nok til en sejr mod COTTEE, der kun kunne fremvise scoren 4 rigtige. NUSER 
ligger fortsat på 4. pladsen og skal ud i en afgørende topkamp i midterfeltet mod ingen 
ringere end GP-Kongen IDSKOV himself, så her falder afgørelsen, men mon ikke en 
kvalifikationskamp som minimum er sikker. COTTEE der ellers lå i midterfeltet, rykkede to 
trin ned og er nu øverst i bundfeltet og om det bliver til mere er usikkert, da COTTEE i den 

sidste kamp møder tipperen fra puljens tronstol GP-Specialisten FRYDKÆR       

 
 

      LUFCMOT var oppe på super-niveau i denne uge og med superscoren 6 rigtige, fik 

FLINCA med kun 4 rigtige, ikke et ben til jorden. LUFCMOT fik tre point ind på kontoen og 
rykkede to trin op og er nu i midterfeltet og har udsigt til en kvalifikationskamp, men for at 
det skal ske, skal der nok en sejr til i den afsluttende kamp mod FOREST GP-Mester 2018. 
FLINCA har kun en yderst teoretisk mulighed for at slutte i midterfeltet og det bliver 

vanskeligt, for den sidste kamp er mod MARSCHA GP-Specialisten       

 

 

      NORWICH fik med den lidt tynde score 4 rigtige, alligevel hentet en sejr hjem, da 

MARSCHA var sløj på kampdagen og kun kunne fremvise scoren 3 rigtige. NORWICH 
rykkede et trin op i bundfeltet og NORWICH har med en sejr mod SCHØN i den sidste kamp, 
en lille chance for at slutte i midterfeltet. MARSCHA er overraskende stået helt af i denne 

pulje og kan i den sidste kamp mod FLINCA kun kæmpe for at undgå puljens bundplads       
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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     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 7

- 4 - 6

- 5 - 4

- 4 - 7

- 3 - 6

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 61 - 55 23

2. 10 61 - 53 19

3. 10 59 - 56 16

4. 10 55 - 50 16

5. 10 58 - 63 13

6. 10 56 - 55 13

7. 10 56 - 59 13

8. 10 57 - 61 12

9. 10 57 - 59 11

10. 10 52 - 55 10

11. 10 57 - 59 9

12. 10 57 - 61 9

-

-

-

-

-

-

Næste runde:

5

Schøn

Marscha

Livpool

Lucky

Nielsen

Lions

Murer

Culopip

Select

Harry

Hede

Lucky Culopip

Murer Marscha

Idskov

Hede Idskov

Livpool Select

Lions Nielsen

Schøn Harry

Stillingen:

Culopip Schøn

Rundens reservescore:

Marscha Lucky

Idskov Livpool

Select Murer

Nielsen Hede

Harry Lions

Resultater 10. runde:

Pulje 6



      IDSKOV GP-Kongen viste den hæderlige middelscore 5 rigtige frem og dermed blev 

LIVPOOL med scoren 4 rigtige besejret. Så IDSKOV fik tre point mere ind på den bugnende 
konto og IDSKOV er suveræn vinder af denne pulje allerede nu og IDSKOV er klar til Grand 
Prix´ens 2. runde. LIVPOOL røg et trin tilbage i bundfeltet, men har med en sejr i den 
afsluttende kamp mod den forsvarende GP-Mester SELECT, en lille chance for at slutte i 

midterfeltet       

 

      LIONS var for 2. uge i træk, helt oppe og ringe og afleverede igen pragtscoren 7 rigtige, 

så HARRY blev fejet ud af banen med den tynde score 4 rigtige. LIONS er ret sikker på 
puljens 2. plads og har mere end det ene ben i Grand Prix´ens 2. runde. HARRY røg et trin 
ned, men hænger dog lige nøjagtig på i midterfeltet, men for at få fat i en billet til en 

kvalifikationskamp, skal HARRY nok hente en sejr i den sidste kamp mod SCHØN       

 

      MURER har virkelig fået gang i tipningen og brillierede i denne uge med pragtscoren       

7 rigtige, så den forsvarende GP-Mester SELECT fik med sine 4 rigtige, en ordentlig en på 
hatten. MURER røg tre trin op i midterfeltet og ligger nu på 3. pladsen, med en minimal 
chance for at rykke op over topstregen, men med en meget sandsynlig chance for at hente 
en billet til en kvalifikationskamp. MURER skal minimum have et point i den sidste kamp 
mod MASCHA GP-Specialisten, men det kan blive svært nok. SELECT røg et trin tilbage i 
midterfeltet og skal nok have en sejr i den sidste kamp mod LIVPOOL for at bevare 

muligheden for en billet til en kvalifikationskamp       

 

      CULOPIP og SCHØN var begge på det lidt tynde middelniveau 4 rigtige og begge 

indkasserede et enkelt point. CULOPIP røg lige et trin ned i midterfeltet, men mindst et point 
i den sidste kamp mod LUCKY vil sikre minimum en kvalifikationskamp, mens en sejr giver 
mulighed for at hoppe over topstregen. SCHØN blev dog liggende tæt på bunden og har 
udspillet sin rolle i denne pulje, så den sidste kamp mod HARRY gælder kun æren og at 

undgå bundpladsen       

 

      HEDE var oppe på den store klinge og fyrede superscoren 6 rigtige af og det kunne 

NIELSEN med scoren 4 rigtige ikke gøre så meget ved. Tre point til HEDE, der rykkede to 
trin op i bundfeltet og nu er øverst i bundfeltet. Hvis HEDE kan slutte af med, at tage point 
fra den ubestridte puljevinder IDSKOV, i den sidste kamp, åbnes der mulighed for en billet 
til en kvalifikationskamp. NIELSEN røg to trin ned og ligger nu på bundpladsen uden chance 
for at komme videre i turneringen, så der er kun æren at spille for i den sidste kamp mod 

LIONS       

 

      MARSCHA GP-Specialisten kiksede fælt i denne runde og rystede kun tre rigtige ud af 

ærmet, så LUCKY der brillierede med superscoren 6 rigtige, fik virkelig hevet en storsejr 
hjem i varmen. MARSCHA røg et trin tilbage i bundfeltet, men point i den sidste kamp mod 
MURER kan i heldigste fald medføre en slutplads i midterfeltet. LUCKY slap bundpladsen og 
rykkede to trin op og har nu med en sejr i den sidste kamp, en teoretisk chance for at slutte 

i midterfeltet       
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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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 5

- 4 - 4

- 4 - 6

- 4 - 4

- 4 - 4

- 4 - 6

K ES MS P 

1. 10 57 - 52 20

2. 10 60 - 55 19

3. 10 61 - 58 17

4. 10 61 - 59 16

5. 10 57 - 57 13

6. 10 56 - 56 13

7. 10 55 - 55 13

8. 10 55 - 57 13

9. 10 59 - 59 12

10. 10 57 - 60 9

11. 10 51 - 56 9

12. 10 53 - 58 6

-

-

-

-

-

- Tynde

Hede Frydkær

Agger Steam

Næste runde:

Stillingen:

Tynde Percy

5

Tynde

SPVK

Anderup

Culopip

Agger

Kinks

Idskov

Frydkær

Schøn

Hede

Percy

Kinks

Culopip Schøn

SPVK Anderup

Steam

Percy Idskov

Rundens reservescore:

Schøn Kinks

Anderup

Frydkær Culopip

Hede

Steam SPVK

Idskov Agger

Pulje 7

Resultater 10. runde:



      STEAM og SPVK var begge klar med scoren 4 rigtige og fik dermed begge hentet et 

enkelt point. STEAM holdt godt fast på puljens 1. plads, men er dog truet på placeringen 
over topstregen, så der skal minimum et point til i den afsluttende kamp mod AGGER, for 
at være sikker på en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde, men går det galt er der trods 
alt en kvalifikationskamp i sigte. SPVK blev hængende på placeringen meget tæt på bunden 
og SPVK har udspillet sin chance for videre deltagelse i denne pulje og spiller i den sidste 

bundkamp mod ANDERUP, kun for æren og slutplaceringen       

 
 

      KINKS og SCHØN var begge med på den lidt tynde omgang med scoren 4 rigtige og det 

ene point var nok til, at KINKS blev over topstregen, men dog er under pres inden den sidste 
og afsluttende kamp mod TYNDE. Der skal helst en sejr til for at være helt sikker på den 
direkte billet, men i værste fald har KINKS dog som minimum sikret en kvalifikationskamp. 
SCHØN blev hængende midt i midterfeltet, men på en meget usikker placering, så der skal 

arbejdes hårdt på en sejr i den afsluttende kamp mod CULOPIP, ellers kan det gå galt       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen var klar med den hæderlige middelscore 5 rigtige, men det var 

AGGER også, så der blev uddelt et enkelt point til begge tippere. IDSKOV er som minimum 
sikret en kvalifikations-kamp, men en sejr i den sidste kamp mod PERCY kan måske give en 
direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. AGGER røg to trin længere ned i bundfeltet, men 
kan med point i den sidste kamp mod STEAM, måske få tiltusket sig en kvalifikationskamp 

      

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var enig med CULOPIP om scoren 4 rigtige, så der blev sat 

et enkelt point ind på kontoen hos begge. FRYDKÆR skal bruge et point i den sidste kamp 
mod HEDE, for at være helt sikker på en kvalifikationskamp, mens en sejr i heldigste fald 
kan føre FRYDKÆR over topstregen. CULOPIP røg ud af midterfeltet og to trin ned i 
bundfeltet, så der skal point til i den sidste kamp mod SCHØN, for at gøre sig forhåbninger 

om en kvalifikationskamp       

 
 

      HEDE var oppe i det høje gear med superscoren 6 rigtige, så det blev til en storsejr mod 

ANDERUP, der kun kunne ryste 4 rigtige ud af ærmet. HEDE rykkede to trin op og er nu i 
midterfeltet på yderste mandat, så der skal nok en sejr til i den sidste kamp mod FRYDKÆR, 
for at bibeholde chancen for en kvalifikationskamp. ANDERUP er dog næsten fortabt i 

bunden og har kun æren at spille for i den sidste kamp mod SPVK       

 
 

      PERCY var oppe også oppe på den store klinge og fyrede superscoren 6 rigtige af og 

det var noget mere end TYNDE med kun 4 rigtige kunne fremvise. PERCY rykkede to trin 
op til toppen af bundfeltet og er nu i god position inden den sidste kamp mod ingen ringere 
end GP-Kongen IDSKOV. Sandsynligvis skal der en sejr til for at have chance for at slutte i 
midterfeltet og få en kvalifikations-kamp. TYNDE har mistet chancen og har kun æren og 

slutplaceringen at spille for i den sidste kamp mod KINKS       
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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    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 5

- 5 - 3

- 4 - 7

- 4 - 4

- 6 - 4

- 5 - 4

K ES MS P 

1. 10 61 - 57 18

2. 10 62 - 58 17

3. 10 61 - 60 16

4. 10 58 - 55 16

5. 10 57 - 56 16

6. 10 59 - 56 15

7. 10 58 - 61 15

8. 10 60 - 59 13

9. 10 56 - 58 12

10. 10 58 - 60 11

11. 10 55 - 60 9

12. 10 55 - 60 6

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Select

Frydkær Amigo

Murer Culopip

Idskov Spurs

Næste runde:

Amigo

LUFCMOT

5

Spurs

Idskov

Select

Marscha

Amigo

Murer

LUFCMOT

Kinks

Flinca

Culopip

Harry

LUFCMOTHarry

Flinca

Select

Marscha

Rundens reservescore:

Kinks

Frydkær

Frydkær

Flinca Murer

Culopip Harry

Kinks Idskov

Spurs Marscha

Resultater 10. runde:

Pulje 8



      FRYDKÆR GP-Specialisten kunne have sikret sig en direkte billet til 2. runde, men med 

den lidt tynde score 4 rigtige, blev det i stedet til en ordentlig omgang, da LUFCMOT var 
oppe på superscoren 6 rigtige. FRYDKÆR blev dog trods nederlaget siddende på puljens 
tronstol, men er dog nu under pres i den sidste kamp mod AMIGO, men en kvalifikations-
kamp er som minimum sikret. LUFCMOT rykkede et trin frem og er nu øverst i bundfeltet i 
en god position, så en sejr over HARRY i den afsluttende kamp kan betyde en billet til en 

kvalifikationskamp       

 

 

      SPURS var fremme med den hæderlige middelscore 5 rigtige og da MARSCHA GP-

Specialisten havde et mindre nedbrud og kun afleverede scoren 3 rigtige, blev det til tre 
point til SPURS, der hermed rykkede to trin op og nu er over topstregen. SPURS kommer 
dog på hård opgave i den sidste kamp, hvor det er GP-Kongen IDSKOV himself, der skal 
besejres. Sker det ikke kan det blive fatalt for SPURS. MARSCHA røg to trin tilbage i 
midterfeltet, men har dog både chance for en topplacering, midterplacering og endda 
slutplacering i bundfeltet, det hele afhænger af resultatet i den sidste kamp mod FLINCA 

      

 

 

      IDSKOV GP-Kongen fremviste en forsigtig score på 5 rigtige og det var nok mod KINKS, 

der kun kunne fremvise en score på 4 rigtige. Tre point til IDSKOV og et hop tre trin op til 
3. pladsen lige under topstregen. En meget jævnbyrdig pulje og resultatet at den afsluttende 
topkamp mellem IDSKOV og SPURS bliver meget afgørende, så der er pres på. KINKS røg 
tre trin ned og er nu i bundfeltet, men en sejr mod SELECT den forsvarende GP-Mester i 
den afsluttende kamp, kan medføre en slutplacering i midterfeltet og en kvalifikationskamp 

      

 

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester kunne kun ryste 4 rigtige ud af ærmet, så AMIGO 

med scoren 5 rigtige fik tilført tre point på kontoen. SELECT drattede ned fra topstrengen 
og to trin ned i midterfeltet og den afsluttende kamp mod KINKS bliver meget vigtig i det 
tætte felt, hvor alle slutplaceringer er mulige. AMIGO har været helt til rotterne i denne 
pulje og kan nu kun håbe på at kunne pynte på slutplaceringen med en sejr i den sidste 

kamp mod GP-Specialisten FRYDKÆR       

 

 

      MURER var flyvende på kampdagen og med pragtscoren 7 rigtige fik FLINCA med 4 

rigtige en ordentlig afklapsning. MURER tog et trin op og er nu i midterfeltet, men MURER 
har chancer for slutplacering i alle tre kategorier top, midte eller bund, så meget afhænger 
af resultatet i den sidste kamp mod CULOPIP. FLINCA har med afklapsningen udspillet sin 
rolle i denne pulje og har nu kun æren og slutplaceringen at spille for i den sidste kamp 

mod GP-Specialisten MARSCHA       

 

 

      HARRY var på lige fod med CULOPIP og begge fremviste den lidt tynde score 4 rigtige, 

så begge fik hentet et enkelt point. HARRY i bundfeltet har kun en meget teoretisk chance 
for at slutte i midterfeltet, men selv med en sejr i den sidste kamp mod LUFCMOT virker det 
usandsynligt. CULOPIP er afskrevet i bundregionen og kan nu i den sidste kamp mod 

MURER, kun kæmpe for ærens skyld og for ikke at slutte på bundpladsen       
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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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 3

- 5 - 4

- 7 - 7

- 4 - 6

- 6 - 4

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 58 - 55 17

2. 10 57 - 55 17

3. 10 60 - 53 16

4. 10 62 - 61 15

5. 10 60 - 57 14

6. 10 58 - 61 14

7. 10 57 - 57 13

8. 10 61 - 65 12

9. 10 59 - 62 12

10. 10 61 - 61 11

11. 10 59 - 63 9

12. 10 57 - 59 9

-

-

-

-

-

-

Vinding

Kinks

Hårvard

Pulje 9

Stillingen:

Nielsen

Toffee

Idskov

Vinding

Toffee

Far

Select

Marscha

Nielsen

Murer

Idskov

Næste runde:

Idskov

Murer

Schøn

Vinding

Toffee

Far

Bamse

Schøn

Hårvard

Murer

Rundens reservescore: 5

Far

Marscha

Resultater 10. runde:

Kinks

Select Schøn

Bamse

Hårvard

Marscha

Nielsen

Kinks

Bamse

Select



      VINDING havde den hæderlige middelscore 5 rigtige og trak dermed det længste strå i 

kampen i toppen mod NIELSEN, der kun kunne fremvise 4 rigtige. VINDING fik de tre point 
og tog et hop to trin op og har nu indtaget førerpositionen, men er dog stærkt presset, dog 
er der som minimum sikret en kvalifikationskamp, hvis den direkte billet glipper. VINDING´s 
sidste kamp er dog imod MARSCHA GP-Specialisten. NIELSEN røg et lille trin ned, men er 
stadig over topstregen og spiller den sidste kamp mod TOFFEE på nøjagtig samme vilkår 

som VINDING       

 

 

      KINKS kunne kun ryste 4 rigtige ud af ærmet og det var langt fra nok til at hamle op 

mod BAMSE`s superscore 6 rigtige. Tre point blev sat ind på BAMSE`s konto. KINKS 
drattede ned fra topstregen og er nu lige under stregen og KINKS er så godt som sikker på 
minimum en kvalifikationskamp, men det kan også blive til en direkte billet til 2. runde, det 
afhænger af den afsluttende kamp mod SELECT den forsvarende GP-Mester. BAMSE 
hoppede med sejren to trin op og er nu i midterfeltet og det kan gå alle veje, så den sidste 

kamp mod HÅRVARD bliver ret afgørende         

 

 

      HÅRVARD var med på holdet med superscoren 6 rigtige og det blev hermed til en storsejr 

mod FAR GP-Mesteren 2020, der kun kunne fremvise scoren 4 rigtige. HÅRVARD tog et trin 
op i midterfeltet, men der er hårdt pres fra alle sider, så hvad det ender med, vil den sidste 
kamp mod BAMSE afgøre. FAR røg et trin tilbage i bundfeltet og har nu udspillet sin chance 
for videre deltagelse efter puljespillet og kan kun bruge den afsluttende kamp mod MURER, 

til at pynte på slutplaceringen        

 
 

      SELECT den forsvarende GP-Mester var lige som modstanderen SCHØN på det lave 

middelscore-niveau med 4 rigtige. Der blev hermed et enkelt point til hver. SELECT røg dog 
to trin længere ned i midterfeltet, men har fat i billetten til en kvalifikationskamp, men det 
holder sandsynligvis kun hvis der kommer point ud af det afsluttende opgør mod KINKS. 
SCHØN røg lige netop ud af midterfeltet og der skal nok en sejr til i den sidste kamp mod 

IDSKOV, for at hoppe op i midterfeltet igen       

 

 

TOFFEE og MURER var på en måde rundens mest uheldige tippere, for begge tippere 
brillierede med pragtscoren 7 rigtige, men da de var så uheldige at møde hinanden, blev 
der kun et enkelt point ud af den fine præstation. TOFFEE ligger stadig i bundfeltet og der 
skal en sejr til i den sidste kamp mod NIELSEN, for at have chance for en kvalifikationskamp. 

MURER er i nøjagtig samme situation og der skal en sejr til mod FAR i den sidste kamp       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen og MARSCHA GP-Specialist var ude i et sjældent bundopgør i denne 

pulje, - ja man tror næsten det er en fejl, men det er den skinbarlige sandhed. IDSKOV 
kørte i den sædvanlige sikre stil og fremviste den hæderlige middelscore 5 rigtige og da 
MARSCHA kiksede på kampdagen med kun 3 rigtige, var det IDSKOV der løb af med denne 
prestige-sejr. IDSKOV forlod bundpladsen og rykkede to trin op og har nu pludselig en 
teoretisk mulighed for at nå midterfeltet, men for at chancen skal være der, kræver det en 
sejr mod SCHØN i den sidste kamp. MARSCHA røg helt i bund og kan nu kun pynte på 

slutplaceringen i den sidste kamp mod puljens fører-tipper VINDING                   
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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   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 4

- 5 - 4

- 5 - 3

- 6 - 4

- 6 - 6

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 62 - 54 19

2. 10 61 - 56 19

3. 10 61 - 58 17

4. 10 60 - 57 17

5. 10 57 - 59 14

6. 10 56 - 55 14

7. 10 58 - 58 12

8. 10 57 - 59 12

9. 10 59 - 60 11

10. 10 59 - 62 11

11. 10 55 - 61 8

12. 10 55 - 61 6

-

-

-

-

-

-

Idskov

Frydkær

Harry

Pulje 10

Marscha

Stillingen:

Spurs

Select

Spurs

Far

Percy

Culopip

Frydkær

Resultater 10. runde:

Harry Frydkær

Harry

Culopip

Culopip Idskov

Spurs

Idskov

Chelsea

Rundens reservescore:

Uhre Percy

Select Far

Steam

Uhre

Chelsea

Steam

Far

5

Marscha

Næste runde:

Percy Select

Marscha Chelsea

Steam Uhre



      SPURS var med på den hæderlige middelscore 5 rigtige og det blev hermed til en sejr 

mod CULOPIP, der kun kunne fremvise 4 rigtige. SPURS indtager fortsat puljens tronstol og 
SPURS er som minimum sikret en kvalifikationskamp, hvis sidste kamp mod FRYDKÆR 
smutter, men med den gode score er et point måske nok til at blive over stregen. CULOPIP 
er afskrevet i bunden, men kan måske pynte lidt på indtrykket, med en sejr i den sidste 

kamp mod GP-Kongen IDSKOV       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen var fremme med scoren 5 rigtige og mødte også i denne pulje 

MARSCHA GP-Specialisten, der jo floppede lidt i denne uge med scoren 3 rigtige. Så tre sikre 
point blev tilført IDSKOV`s konto og dermed hoppede IDSKOV op over topstregen og er 
som minimum sikker på en kvalifikationskamp, hvis den smutter i den sidste kamp mod 
CULOPIP. MARSCHA rykkede et enkelt trin længere ned i bundfeltet og det kræver en sejr 
i den sidste kamp mod CHELSEA, for at have chance for en billet til en kvalifikationskamp 

      

 
 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var lige som HARRY med på den tynde middelscore 4 rigtige 

og begge fik sat et point ind på kontoen. FRYDKÆR er sikker på minimum en kvalifikations-
kamp, men en sejr mod SPURS i den afsluttende topkamp, vil sandsynligvis give en direkte 
billet til Grand Prix´ens 2. runde. HARRY hænger på som yderste mandat i midterfeltet og 
en kvalifikationskamp venter sandsynligvis, men der skal point til i den sidste kamp mod 

FAR GP-Mesteren 2020       

 
 

      CHELSEA var oppe og ringe med superscoren 6 rigtige og det kunne STEAM med scoren 

4 rigtige ikke gøre så meget ved. CHELSEA fik de tre point og er nu som minimum sikret en 
kvalifikations-kamp, men en sejr i den afsluttende kamp mod MARSCHA, kan medføre en 
direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. STEAM hænger stadig på midt i midterfeltet og har 
fat i billetten til en kvalifikationskamp, men for at være sikker, skal der nok point til i den 

sidste kamp mod UHRE       

 
 

      SELECT og FAR de to tidligere GP-Mestre, var ret enige i den tynde middelscore 4 rigtige, 

så begge fik tilført et enkelt point. SELECT tog et trin op og er nu lige under bundstregen 
og der skal en sejr til i den sidste kamp mod PERCY, for at have chance for en 
kvalifikationskamp. FAR er også fortsat i bundfeltet og der skal også her en sejr og lidt held 

til i den sidste kamp mod HARRY, for at have en chance for en kvalifikationskamp       

 
 

      UHRE og PERCY var begge oppe og ringe med superscore-klokken 6 rigtige, men trods 

den flotte score, blev der kun uddelt et enkelt point til hver tipper. UHRE har en spinkel 
teoretisk chance for at slutte i midterfeltet, men for at have chancen, kræver det en sejr i 
den sidste kamp mod STEAM. PERCY har udspillet sin chance her i puljen og kan nu kun 
pynte på slutplaceringen i den afsluttende kamp mod SELECT den forsvarende GP-Mester 
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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  



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 3

- 5 - 6

- 4 - 4

- 4 - 6

- 6 - 4

- 5 - 5

K ES MS P 

1. 10 61 - 50 26

2. 10 62 - 52 23

3. 10 58 - 52 16

4. 10 59 - 59 15

5. 10 57 - 60 13

6. 10 57 - 58 12

7. 10 55 - 58 12

8. 10 58 - 57 11

9. 10 55 - 56 9

10. 10 53 - 61 9

11. 10 50 - 56 8

12. 10 56 - 62 6

-

-

-

-

-

-

Pulje 11

Stillingen:

Marscha

Agger Percy

ManUtd

Livpool

Idskov

Select

Culopip

Livpool

Marscha Agger

Halvor

LUFCMOT Harry

Rundens reservescore:

Halvor LUFCMOT

Percy ManUtd

Select Culopip

Næste runde:

Idskov

Halvor

LUFCMOT

Agger

Marscha

Livpool

Percy

Select

Culopip

Borris

ManUtd

Harry

5

Borris Idskov

Resultater 10. runde:

Harry Borris



      IDSKOV GP-Kongen var ude med den hæderlige middelscore 5 rigtige og sandelig om 

ikke BORRIS kunne matche denne score og dermed fik begge hentet et point. IDSKOV er 
stadig ubesejret i denne pulje og har for længst sikret sig billet til Grand Prix´ens 2. runde. 
BORRIS har udspillet sin rolle her i puljen og kan nu kun pynte på slutplaceringen i den 

afsluttende kamp mod HARRY       

 
 

      HALVOR var for 2. uge i træk klar med superscoren 6 rigtige, så CULOPIP med den 

tynde middelscore 4 rigtige, fik ikke et ben til jorden. HALVOR har nu tilkæmpet sig en 
meget sikker billet til Grand Prix´ens 2. runde og er aldeles suveræn over topstregen. Så 
HALVOR`s sidste kamp mod LUFCMOT bliver ren opvisningskamp. CULOPIP røg et trin 
længere ned i bundfeltet og har nu kun en mikroskopisk chance for at slutte i midterfeltet 

og for at chancen skal være der, skal SELECT den forsvarende GP-Mester besejres       

 
 

      LUFCMOT var oppe på den store klinge med superscoren 6 rigtige og så kunne HARRY 

med den tynde middelscore 4 rigtige godt pakke sammen. LUFCMOT har hermed sikret sig 
en kvalifikations-kamp og kan slappe af i den sidste kamp mod HALVOR. HARRY der for 
længst er stået af, kan til dels også slappe af i bunden, men en afsluttende sejr mod BORRIS 

kunne muligvis pynte på slutplaceringen og løfte HARRY væk fra bundpladsen       

 
 

      AGGER var ellers fremme med den hæderlige middelscore 5 rigtige, men det var ikke 

nok mod PERCY, der var lidt oppe og ringe med superscoren 6 rigtige. AGGER har godt fat 
i en billet til en kvalifikationskamp og det skal gå meget galt, for at det glipper, men med et 
enkelt point i den afsluttende kamp mod MARSCHA vil billetten være helt sikker. PERCY røg 
to trin frem og ligger nu øverst i bundfeltet og point i den sidste kamp mod MANUTD, kan 

udmønte sig i en bilet til en kvalifikationskamp       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten var usædvanlig sløj på kampdagen og kunne kun fremvise    

3 rigtige, så der var let spil for LIVPOOL, der kunne nøjes med den tynde middelscore             
4 rigtige for at hive de tre point hjem. MARSCHA røg et trin tilbage i midterfeltet og er nu 
under pres inden den sidste kamp mod AGGER og der skal tre point til for at være helt sikker 
på en kvalifikationskamp, men mindre kan måske også gøre det. LIVPOOL fik lige hevet sig 
op i midterfeltet og har lidt fat i billetten til en kvalifikationskamp, men placeringen er meget 
usikker og det kan blive svært at få point ud af den afsluttende kamp mod GP-Kongen 

IDSKOV, så vi afventer med spænding resultatet       

 
 

      SELECT den forsvarende GP-Mester var lige som MANUTD med på det tynde 

middelscore-niveau 4 rigtige, så begge fik hentet et enkelt point. SELECT røg ud af 
midterfeltet og to trin ned i bundfeltet. SELECT skal nu helst hente en sejr i den sidste kamp 
mod CULOPIP for at have den største chance, for at hente en billet til en kvalifikationskamp. 
MANUTD har nu udspillet sin rolle i denne pulje og har nu kun æren og en pæn slutplacering 

at spille for i den sidste kamp mod PERCY       
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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  
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1. 10 59 - 51 22

2. 10 58 - 58 19

3. 10 59 - 54 17

4. 10 59 - 57 15

5. 10 58 - 57 14

6. 10 57 - 54 14

7. 10 57 - 61 14

8. 10 57 - 58 13

9. 10 56 - 57 10

10. 10 53 - 58 10

11. 10 58 - 61 9

12. 10 56 - 61 8

-

-

-

-

-

-

Pulje 12

Stillingen:

Murer

Flinca Uhre

Murer Harry

Lund

Rundens reservescore:

Nielsen

Harry

brula

Select

Lund

Harry Far

5

Nielsen

Steam

Far

Uhre

Vinding

Flinca

Resultater 10. runde:

Far Marscha

Select brula

Nielsen Vinding

Steam

Marscha

Marscha

Næste runde:

Select

brula

Uhre Murer

Vinding Lund

Steam Flinca



      MURER er helt ustyrlig og fortsætter serien af flotte scorer og i denne uge var det 

pragtscoren 7 rigtige, der blev fyret af og dermed blev HARRY med den tynde middelscore 
4 rigtig, lammetævet i alvorlig grad. MURER har sikret sig en adgangsbillet til Grand Prix´ens 
2. runde og kan næppe hentes på puljens 1. plads. MURER`s sidste opvisningskamp bliver 
mod UHRE. HARRY fik med nederlaget det afgørende stød og kan ikke længere nå op til 

midterfeltet, så HARRY`s afsluttende kamp mod FAR bliver en ren træningskamp       

 
 

      VINDING fremviste den forsigtige score 5 rigtige, men det var nok i kampen mod 

NIELSEN, der kun kunne fremvise den tynde middelscore 4 rigtige. Så VINDING fik optjent 
tre point til samlingen. VINDING er stadig over topstregen, men er dog truet og den direkte 
billet til Grand Prix´ens 2. runde er i fare, så for at være helt sikker kræver det en sejr i den 
sidste kamp mod LUND. NIELSEN røg ud af midterfeltet og et enkelt trin ned og er nu øverst 
i bundfeltet og resultatet af den sidste kamp mod BRULA vil afgøre om det lykkes for 

NIELSEN, at hente en billet til en kvalifikationskamp       

 
 

      FAR GP-Mesteren 2020 imponerede ikke med den lidt tynde score 4 rigtige, men det 

viste sig, at MARSCHA GP-Specialisten havde en sjælden off-day og var helt nede på kun    
3 rigtige, så FAR fik alligevel fuld valuta og tre point ind på kontoen. FAR ligger stadig lige 
under topstregen og der skal en sejr til i den sidste kamp mod HARRY, for at have chancen 
for at komme over topstregen. FAR anses dog for ret sikker på minimum en billet til en 
kvalifikationskamp. MARSCHA røg to trin længere ned i midterfeltet og er stærkt truet, så 
en sejr i den sidste kamp mod SELECT vil med sikkerhed give en kvalifikationskamp til 

MARSCHA       

 
 

      UHRE var den eneste i denne pulje der affyrede superscoren 6 rigtige, så FLINCA med 

den tynde middelscore 4 rigtige kunne ikke være med her og de tre point gik til UHRE, der 
tog hele tre trin op fra bundfeltet og langt op i midterfeltet. UHRE er dog på ingen måde 
sikker på en billet til en kvalifikationskamp og den sidste og afsluttende kamp mod MURER 
bliver meget afgørende. FLINCA hænger stadig på i midterfeltet og skal også ud i en 

nervepirrende sidste kamp mod STEAM, som vil afgøre den videre skæbne i puljen       

 
 

      STEAM var fremme med den lidt afslappede score 4 rigtige, men det viste sig at være 

nok i mødet mod LUND, der kiksede lidt på kampdagen og kun kunne fremvise scoren            
3 rigtige. STEAM er stadig i lure-position lige under bundstregen og der skal nok en sejr til 
i den sidste kamp, for at have chance for en billet til en kvalifikationskamp. LUND helt i 
bund, har været en meget brugt vending i denne pulje og det er stadig tilfældet og LUND 
er helt uden chance for videre deltagelse, men kan LUND hive en sejr hjem i den sidste 

kamp mod VINDING, kan slutplaceringen måske forbedres       

 
 

      BRULA og den forsvarende GP-Mester SELECT, var begge klar med den tynde 

middelscore 4 rigtige og fik begge hentet et enkelt point hjem. BRULA har udspillet sin rolle 
i denne pulje og kan nu kun pynte på slutstillingen i den sidste kamp mod NIELSEN. SELECT 

er i samme situation og skal ud i en hård afsluttende kamp mod 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 5

- 6 - 4

- 4 - 3

- 5 - 6

- 5 - 4

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 10 61 - 54 24

2. 10 61 - 57 18

3. 10 59 - 57 15

4. 10 58 - 58 15

5. 10 57 - 56 14

6. 10 55 - 57 14

7. 10 58 - 57 13

8. 10 59 - 59 12

9. 10 58 - 57 12

10. 10 57 - 58 12

11. 10 56 - 62 9

12. 10 51 - 58 9

-

-

-

-

-

-

Resultater 10. runde:

Pulje 13

Forest Vinding

Zico Select

Far Marscha

Idskov Frydkær

Lauge Percy

Stillingen:

Steam Forest

Vinding Zico

Marscha Lauge

Select Far

Percy Idskov

Frydkær Flinca

Steam

Idskov

Forest

Frydkær

Steam

Lauge

Vinding

Marscha

Percy

Flinca

Far

Select

Zico

5

Flinca

Næste runde:

Rundens reservescore:



      FRYDKÆR GP-Specialisten, der har været helt ustyrlig i denne pulje var lidt sløj i denne 

kamp og afleverede kun den tynde middelscore 4 rigtige, så IDSKOV GP-Kongen havde 
forholdsvis let spil her i topopgøret og med den lidt mere hæderlige middelscore 5 rigtige 
fik IDSKOV hentet sejren og de tre point hjem. FRYDKÆR har dog et gigantisk forspring og 
har for længst sikret sig en billet til Grand Prix´ens 2. runde. IDSKOV stadig over topstregen 
og nu i en stærk forbedret position og så godt som sikker på en direkte billet til 2. runde. 

Point i den sidste kamp mod PERCY vil dog gøre billetten 100% sikker       

 

      FOREST GP-Mesteren 2018 kunne kun fremvise den tynde middelscore 4 rigtige og 

dermed mistede FOREST et skridt i topduellen i puljen, for VINDING kunne fremvise scoren 
5 rigtige og rendte derfor med de tre point. FOREST er stadig på 3. pladsen, men er nu i en 
meget udsat position, så for at være helt sikker på en kvalifikationskamp, så skal der en sejr 
til i den afsluttende kamp mod STEAM. VINDING røg med sejren tre trin op fra bundfeltet 
og op i midterfeltet, hvor placeringen er stærkt truet og den sidste kamp mod ZICO vil være 

afgørende for slutplaceringen       

 

      MARSCHA GP-Specialisten kiksede fælt i denne uge og med scoren 3 rigtige, kunne FAR 

GP-Mester 2020, uden besvær hente en sejr hjem trods den tynde middelscore 4 rigtige. 
MARSCHA har dog stadig fat i billetten til en kvalifikationskamp, men den er ikke sikker, så 
der skal gerne point ind på kontoen i den sidste kamp mod LAUGE, for at bevare chancen. 
FAR rykkede to trin op i bundfeltet og der skal en sejr til i den sidste kamp mod SELECT den 

forsvarende GP-Mester, for at der skal være en chance for en slutplacering i midterfeltet       

 

      PERCY var jo oppe og ringe i denne uge og afleverede superscoren 6 rigtige, så selv om 

LAUGE fremviste den hæderlige middelscore 5 rigtige, blev der ikke point ud af det og PERCY 
rendte med alle tre point. PERCY fik hevet sig tre trin op og er nu i midterfeltet, men 
positionen er meget udsat, så en sejr i den sidste kamp mod IDSKOV kan øge chancerne 
for en slutplacering i midterfeltet betydeligt. LAUGE er helt færdig i denne pulje og har nu 

kun æren og en hæderlig slutplacering, at spille for i den sidste kamp mod MARSCHA       

 

      FLINCA og STEAM var begge med på den tynde middelscore 4 rigtige og fik begge 

hentet et enkelt point til samlingen. FLINCA røg et trin ned og er nu i bundfeltet, så for at 
have en chance for en billet til en kvalifikationskamp, skal der point til i den sidste kamp 
mod FRYDKÆR puljens suveræne top-rytter, så det bliver en hård opgave. STEAM røg to 
trin længere ned i bundfeltet, men har dog med en sejr i den sidste kamp mod FOREST, en 

lille chance for videre deltagelse       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester kunne kun ryste den lidt tynde middelscore 4 rigtige 

ud af ærmet og det vat langt fra nok til at true ZICO, der var lidt oppe og svæve med 
superscoren 6 rigtige, så ZICO rendte med de tre point. SELECT drattede ud af midterfeltet 
og fire trin ned og ligger nu i bundfeltet, men har dog med en afsluttende sejr mod FAR, en 
reel chance for alligevel at slutte i midterfeltet. ZICO er fortsat helt i bund og uden chance 
for videre deltagelse, men en sejr i den sidste kamp mod VINDING vil dog pynte gevaldigt 

på slutplaceringen                                                                                                              
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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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 6

- 7 - 3

- 4 - 4

- 4 - 4

- 7 - 6

- 7 - 3

K ES MS P 

1. 10 59 - 55 19

2. 10 62 - 57 17

3. 10 61 - 58 16

4. 10 61 - 56 15

5. 10 60 - 56 15

6. 10 57 - 57 15

7. 10 59 - 61 13

8. 10 56 - 57 12

9. 10 59 - 61 11

10. 10 57 - 59 11

11. 10 51 - 60 11

12. 10 51 - 56 7

-

-

-

-

-

-

Resultater 10. runde:

Pulje 14

Frydkær Zico

LFCSIF Marscha

SPVK Steam

Murer Tøfting

Kinks Far

Futte Lund

Lund

Far

Stillingen:

Lund Frydkær

Zico LFCSIF

Steam Kinks

Marscha SPVK

Far Murer

Tøfting Futte

LFCSIF

Tøfting

Frydkær

Futte

Kinks

SPVK

Steam

Zico

Marscha

Murer

5Rundens reservescore:

Næste runde:



      LFCSIF den debuterende signatur, gør det fortsat godt og med pragtscoren 7 rigtige 

blev MARSCHA GP-Specialisten med scoren 3 rigtige totalt udraderet i denne kamp. LFCSIF 
rykkede med storsejren to trin op og sidder nu i puljens tronstol. LFCSIF er dog ikke helt 
sikker på en direkte billet til 2. runde, men bare et enkelt point i den sidste kamp mod ZICO 
vil være nok, men om ikke andet så er der som minimum sikret en Kvalifikationskamp. 
MARSCHA røg to trin ned i midterfeltet og har nu mulighed for lidt af hvert, så der skal helst 

rystet en sejr ud i den afsluttende kamp mod SPVK         

 
 

      TØFTING havde for 2. uge i træk superscoren 6 rigtige, men blev også for 2. uge i træk 

slået af en tipper, der havde pragtscoren 7 rigtige og denne gang var det MURER, der blev 
deres banemand. TØFTING blev dog hængende over topstregen og har hermed bolden i 
den sidste kamp mod FUTTE og kampen skal bare vindes, så er der direkte adgang til Grand 
Prix´ens 2. runde. Går det galt er der dog en billet til en kvalifikationskamp klar. MURER 
rykkede tre trin op til toppen af bundfeltet og der skal en sejr til i den sidste kamp mod FAR, 

for at gøre sig forhåbninger om videre deltagelse i form af en kvalifikationskamp       

 
 

      FRYDKÆR GP-Specialisten knækkede lidt sammen i denne uge og med den tynde 

middelscore 4 rigtige, var det ingen sag for ZICO at brilliere med superscoren 6 rigtige, så 
ZICO rendte med de tre point. FRYDKÆR røg med nederlaget ned fra topstregen og ligger 
nu på 3. pladsen og der skal point til i den afsluttende kamp mod LUND, for at det måske 
kan udmønte sig i en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde, men går det galt, ser det ud 
til at der i det mindste er en kvalifikationsbillet klar. ZICO er kommet lidt sent i gang og kan 
nu ikke længere nå frem til videre deltagelse og kan nu kun spille om en hæderlig 

slutplacering i den afsluttende kamp mod puljens toptipper LFCSIF       

 
 

      FUTTE var igen fremme med pragtscoren 7 rigtige og det gik hårdt ud over LUND der 

med dumpescoren 3 rigtige, blev spillet ud af banen. Tre point til FUTTE og to trin frem i 
midterfeltet og FUTTE har chance for lidt af hvert, men det kan blive en hård 
afslutningskamp mod TØFTING. LUND røg et trin ned i bundfeltet og skal bruge en sejr i 

den sidste kamp mod FRYDKÆR, for at have chancen for en kvalifikationskamp       

 
 

      KINKS og FAR GP-Mesteren 2020, var begge med på den tynde middelscore 4 rigtige 

og der blev uddelt et point til hver. KINKS er stadig med i det tætte midterfelt, hvor den 
sidste kamp mod STEAM bliver meget afgørende for slutplaceringen. FAR røg et trin længere 
ned i bundfeltet og er nu uden chance for videre deltagelse og kan i den sidste kamp mod 

MURER, kun spille for ærens skyld       

 
 

      STEAM og SPVK var med på den tynde middelbølge 4 rigtige og det ene point der blev 

ud af det kunne ingen af dem bruge til noget. STEAM skal møde KINKS, men har kun æren 
at spille for og det ser endnu værre ud for SPVK, der er helt afsondret i bunden og selv en 
evt. afsluttende chok-sejr mod MARSCHA vil ikke ændre placeringen og SPVK er færdig for 

denne gang       
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         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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 6 - 4

- 3 - 4

- 4 - 3

- 4 - 4

- 5 - 5

- 5 - 5

K ES MS P 

1. 10 62 - 56 19

2. 10 60 - 54 19

3. 10 59 - 57 14

4. 10 58 - 59 13

5. 10 57 - 58 13

6. 10 52 - 54 13

7. 10 61 - 61 12

8. 10 56 - 56 12

9. 10 55 - 56 11

10. 10 57 - 61 10

11. 10 56 - 59 10

12. 10 53 - 55 10

-

-

-

-

-

-

Pulje 15

Resultater 10. runde:

Lucky Steam

Lund Far

brula Marscha

Harry Kinks

Kinks

Far

Stillingen:

Spurs Lucky

Vinding

Amigo

Kinks

Spurs

Vinding

Marscha

Amigo

Lucky

Idskov

Harry

Steam

Lund

brula

Rundens reservescore: 5

Vinding Amigo

Næste runde:

Idskov Spurs

Steam Lund

Marscha Harry

Far brula

Idskov



      SPURS mødte her ingen ringere end IDSKOV GP-Kongen og det var naturligvis tipning 

på hæderligt niveau med scoren 5 rigtige, der blev afleveret af begge tippere, så der røg et 
enkelt point ind på kontoen hos begge. SPURS blev siddende i puljens tronstol og er nu 
allerede sikret direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde. IDSKOV rykkede dog ud af 
midterfeltet og ligger nu øverst i bundfeltet, men kan der skaffes point i den sidste kamp 

mod AMIGO, er der trods alt mulighed for en billet til en kvalifikationskamp       

 
 

      KINKS mødte HARRY og begge var på det tynde niveau med middelscoren 4 rigtige, 

men begge fik trods alt hentet et enkelt point. KINKS sikrede sig dermed en slutplacering 
over topstregen og dermed en direkte adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde, så KINKS 
sidste kamp mod VINDING bliver en ren opvisningskamp. HARRY røg et trin tilbage i 
bundfeltet og der skal point ind på kontoen i den sidste kamp mod MARSCHA GP-
Specialisten, for at have chance for videre deltagelse, så det bliver en rigtig stor udfordring 

      

 

      FAR GP-Mesteren 2020 fremviste ikke den helt prangende score, men den tynde 

middelscore 4 rigtige, viste sig at være nok til at besejre LUND, der var rigtig sløj på 
kampdagen og kun kunne fremvise 3 rigtige. FAR fik de tre point og rykkede tre trin op til 
toppen af midterfeltet, men kampen i puljen er utrolig tæt og alle kan stadig nå at slutte i 
midterfeltet, så FAR skal have en sejr i den sidste kamp mod BRULA for at være sikker på 
at fortsætte. LUND røg tre trin tilbage i bundfeltet, men kan stadig slutte i midterfeltet, men 

for at chancen er der, så skal STEAM besejres       

 
 

      VINDING og AMIGO den tidligere GP-Mester, var begge hæderligt kørende i denne 

kamp, hvor begge afleverede scoren 5 rigtige og dermed fik begge indsat et point på 
kontoen. VINDING blev liggende i midterfeltet og der er lagt op til en afgørende kamp mod 
KINKS om slutplaceringen. AMIGO ligger i bundfeltet, men har med en sejr i den sidste 
kamp mod GP-Kongen IDSKOV, stadig chancen for at slutte i midterfeltet og dermed sikre 

sig en kvalifikationskamp       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten havde lige et lille blackout på kampdagen og fremviste kun 

scoren 3 rigtige, så det var lige guf for BRULA, der med den tynde middelscore 4 rigtige, fik 
hentet en sejr hjem her. MARSCHA røg to trin tilbage i midterfeltet og resultatet af den 
sidste kamp mod HARRY bliver meget afgørende for slutplaceringen. BRULA rykkede sig 
trods sejren ikke ud af stedet i bunden af puljen, men har nu føling med de foranliggende i 
det meget tætte felt og BRULA har med en sejr i den sidste kamp mod FAR, en teoretisk 

chance for at slutte oppe i midterfeltet       

 
 

      LUCKY var oppe i det høje gear og fremviste superscoren 6 rigtige, så STEAM med kun 

4 rigtige, fik ikke et ben til jorden og de tre point tilfaldt LUCKY, der hoppede ikke mindre 
end fem trin op til en placering i midterfeltet. LUCKY skal nu ud i en afsluttende kamp mod 
puljens toptipper SPURS og med en sejr her, får LUCKY adgang til en kvalifikationskamp. 
STEAM røg et trin ned i bundfeltet, men har ligesom alle de andre i puljen, med en sejr i 

den afsluttende kamp mod LUND, en chance for videre deltagelse       
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 4

- 4 - 3

- 7 - 4

- 4 - 4

- 4 - 4

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 10 61 - 55 21

2. 10 61 - 57 19

3. 10 59 - 57 18

4. 10 61 - 58 16

5. 10 55 - 55 16

6. 10 57 - 56 14

7. 10 59 - 58 13

8. 10 59 - 58 13

9. 10 58 - 60 10

10. 10 57 - 60 10

11. 10 57 - 63 7

12. 10 53 - 60 7

-

-

-

-

-

-

Stillingen:

Pulje 16

Resultater 10. runde:

Idskov Tynde

Frydkær Marscha

Murer Anderup

Idskov

IdskovPercy

Murer

FarSelect

Murer

Nielsen

Tynde

Select

Anderup

Frydkær

Agger

Arsenal

Percy

Marscha

Far

Rundens reservescore: 5

Agger Percy

Far Arsenal

Nielsen Select

Tynde

Næste runde:

Anderup

Frydkær

Marscha

Nielsen

Arsenal Agger



      IDSKOV GP-Kongen fortsætter tipningen i hæderlig stil og en score på 5 rigtige var nok 

til en sejr mod TYNDE, der havde den tynde score 4 rigtige. Tre point ind på IDSKOV`s 
bugnende konto og IDSKOV fortsat godt placeret i puljens tronstol og IDSKOV har fat i den 
ene ende af den direkte adgangsbillet til Grand Prix´ens 2. runde og et enkelt point i den 
afsluttende kamp mod PERCY er nok til at være helt sikker. TYNDE ligger fortsat meget tæt 
på bunden og har udspillet sin chance for videre deltagelse og har nu kun æren at spille for 

i den sidste kamp mod FRYDKÆR       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var lidt på lav-niveau med scoren 4 rigtige, men heldet var i 

høj grad med FRYDKÆR her i GP-Specialist-opgøret mod MARSCHA og sandelig om ikke 
FRYDKÆR fik fuld valuta for pengene, idet MARSCHA ikke havde succes med satsningerne 
og kun fik fremtryllet 3 rigtige. FRYDKÆR hoppede dermed op over topstregen og FRYDKÆR 
kan nu selv i den afsluttende kamp mod TYNDE,  afgøre om det skal blive til en direkte billet 
til Grand Prix´ens 2. runde. MARSCHA et trin ned i midterfeltet og der skal kæmpes om en 

kvalifikationskamp lige til det sidste og her er det MURER der er udfordringen       

 

      AGGER var ellers fremme med den hæderlige middelscore 5 rigtige, men det var ikke 

nok mod PERCY der var oppe og ringe med superscoren 6 rigtige, så de tre point tilfaldt 
PERCY. AGGER drattede med nederlaget ned fra topstregen og er nu lige under på                 
3. pladsen og AGGER har som minimum sikret sig en kvalifikationskamp, men har med en 
sejr i den afsluttende kamp mod ARSENAL, chancen for at hoppe over topstregen. PERCY 
røg et trin op i midterfeltet og ligger til en kvalifikationskamp, men med et point i den sidste 
svære kamp mod puljens toprytter GP-Kongen IDSKOV himself, vil den med sikkerhed være 

hjemme., vil den med sikkerhed være hjemme.         

 

      ARSENAL og FAR GP-Mesteren 2020, var begge med på den lidt tynde middelscore          

4 rigtige og begge fik hermed hentet et enkelt point. ARSENAL har en teoretisk chance for 
at slutte over stregen, men det mest sandsynlige er en slutplacering i midterfeltet, men alt 
kan faktisk ske i den afsluttende kamp mod AGGER. FAR skal nok bruge en sejr i den sidste 
kamp mod SELECT den forsvarende GP-Mester, for at have en chance for at hoppe op i 

midterfeltet og få fat i en kvalifikationsbillet.        

 

      MURER havde fået godt fat i skeen og fyrede pragtscoren 7 rigtige af, så ANDERUP blev 

fejet ud af banen med sine 4 rigtige. MURER stadig i bundfeltet, i en god position, men der 
skal en sejr til i den afsluttende kam mod MARSCHA for at have chancen for en 
kvalifikationskamp. ANDERUP slutter stadig puljen af og er uden chance for videre deltagelse 

og der er kun æren at spille for i den sidste kamp mod NIELSEN.         

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte NIELSEN og begge var med på den lidt tynde 

score 4 rigtige og det ene point var ikke nok for nogen af dem og de udspillede dermed 
begge deres chance for videre deltagelse fra denne pulje. SELECT møder FAR i den sidste 
kamp og NIELSEN møder ANDERUP, men begge kampe kan betragtes som træningskampe 

og kamp om at få en ærefuld slutplacering       


