
GRAND PRIX TURNERINGEN 2022 

* Puljespillet 11. kamp * 

                                                                                                            HARRY 

7 RIGTIGE (1) 6 RIGTIGE (8) 5 RIGTIGE (18) 4 RIGTIGE (18)  3 RIGTIGE (8)   

   

FLINCA ANDERUP ARSENAL AGGER AMIGO  

 CHELSEA BAMSE COTTEE BRULA 

 KINKS BORRIS DEVILS FOREST 

 MARSCHA CULOPIP FUTTE HARRY  

 MURER DEGNEN HALVOR LAUGE 

 NORWICH FAR               HÅRVARD        LIVPOOL 

 STEAM FRYDKÆR IDSKOV MORAN 

 STOKE FYFFE KAILUA VINDING 

  HEDE LFCSIF  

  HIMBO LIONS  

  NIELSEN LUCKY 

  PERCY LUFCMOT 

  SCHØN LUND  

  SELECT MANUTD  

  SPURS NUSER 

  SPVK TOFFEE 

  TYNDE TØFTING 

  UHRE ZICO 

    

    

    

   

   

   

  

  

 

  

   

 

  

 

 



TOPTIPPERE EFTER 11. 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 6 

KINKS 3 

SPURS  3 

SELECT 2 

STEAM 2 

CHELSEA 1 

FAR 1 

FOREST 1 

HALVOR 1 

LFCSIF 1  

LIONS 1 

LIVPOOL 1 

LUND 1 

MURER 1 

NIELSEN 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       

 

FACTS efter 11. runde: 

IDSKOV og SELECT direkte videre lige efter bogen. 

STOKE og HEDE er begge klar til kvalifikationskamp. 

FAR og LUND skuffede begge. 

 

 

 

 



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     PULJE 1 

 

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

- 4 - 6

- 6 - 4

- 6 - 5

- 5 - 5

- 4 - 5

K ES MS P 

1. 11 65 - 62 19

2. 11 63 - 58 19

3. 11 65 - 62 17

4. 11 59 - 58 17

5. 11 64 - 62 16

6. 11 61 - 61 16

7. 11 63 - 63 15

8. 11 59 - 59 15

9. 11 64 - 64 12

10. 11 63 - 67 12

11. 11 60 - 64 10

12. 11 62 - 68 7

Slutstillingen:

Harry

Stoke

Idskov

Resultater 11. runde:

Select

Agger Hede

Himbo

Schøn

5

Lund

Schøn

Rundens reservescore:

Himbo

Pulje 1

Idskov

Select

Anderup

Far

Steam

Agger

Stoke

Hede

Far

Lund

Anderup

Steam

Harry
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      IDSKOV GP-Kongen afsluttede puljespillet med den lidt tynde middelscore 4 rigtige, så 

det blev til et gedigent nederlag mod ANDERUP, der kunne fremvise scoren 6 rigtige. Men 
ingen af de nærmeste konkurrenter vandt, så IDSKOV blev siddende i puljens Konge-stol 
og er nu klar til Grand Prix´ens 2. runde. ANDERUP nåede trods den afsluttende sejr ikke 
op over bundstregen og sluttede af på puljens 8. plads og er hermed færdig i denne pulje 

for denne gang       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester mødte debutanten HIMBO her i den afsluttende 

kamp og begge fremviste den høje middelscore 5 rigtige, så begge fik hevet et enkelt point 
hjem og SELECT blev liggende solidt på 2. pladsen og er hermed direkte videre til Grand 
Prix´ens 2. runde. HIMBO fik hevet sig et trin op i midterfeltet og slutter af på en meget fin 

3. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp til Grand Prix´ens 2. runde        

 

 

      HARRY´s nervøse satsninger slog helt fejl og ugens dumpescore 3 rigtige blev fremvist, 

så det blev naturligvis til en ordentlig en på hatten mod FAR GP-Mesteren 2020, der var 
fremme med den gode middelscore 5 rigtige. HARRY ville med en sejr være sluttet på 
puljens 1. plads, men må nu i stedet fra puljens 4. plads, ud i en opslidende kvalifikations-
kamp for at nå Grand Prix´ens 2. runde. FAR var allerede inden kampstart hægtet af, men 
fik dog pyntet lidt på slutstillingen og røg et trin op til puljens 9. plads, men ellers er det 

forbi for FAR i denne pulje       

 

 

      STOKE slog til i det rigtige øjeblik og sluttede af med ugens superscore 6 rigtige og det 

gik hårdt ud over LUND, der kun kunne fremvise den tynde middelscore 4 rigtige. STOKE 
røg et trin frem og slutter af på puljens 5. plads og har hermed fået adgang til en 
kvalifikationskamp til Grand Prix´ens 2. runde. LUND havde ikke den store succes i denne 

pulje og røg med det afsluttende nederlag to trin ned og slutter af på puljens 11. plads       

 

 

      HEDE sluttede af med den høje middelscore 5 rigtige og det var lige netop nok til en 

smal sejr mod AGGER, der sluttede af med den tynde middelscore 4 rigtige. De tre point til 
HEDE førte ham et vigtigt trin op til midterfeltet og en afsluttende 6. plads og en ny chance 
mod Grand Prix´ens 2. runde i en kvalifikationskamp. AGGER kiksede her i sidste kamp og 
røg to trin ned og dermed ned i bundfeltet på en afsluttende 7. plads og dermed er AGGER 

lige under bundstregen og er helt færdig i denne pulje       

 

 

      STEAM fyrede superscoren 6 rigtige af i det prestigefulde bundopgør mod SCHØN, der 

ellers var hæderligt kørende med den høje middelscore 5 rigtige. Så det blev STEAM der 
hentede de tre point og dermed røg et trin op og sluttede af på puljens 10. plads, mens 
SCHØN forblev på puljens sidsteplads og hermed er begge tippere færdige i denne pulje for 

denne gang       
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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       

 

Facts efter 11. runde: 

FOREST levede op til forventningerne og det gjorde outsideren CHELSEA også. 

MARSCHA og FRYDKÆR samt outsideren FLINCA er alle klar til en kvalifikationskamp. 

FAR var tæt på en kvalifikationskamp, men det lykkedes ikke. 
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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 - 6

- 5 - 5

- 4 - 7

- 5 - 6

- 3 - 3

- 6 - 5

K ES MS P 

1. 11 66 - 63 20

2. 11 62 - 60 18

3. 11 63 - 58 17

4. 11 65 - 62 16

5. 11 63 - 63 16

6. 11 66 - 63 15

7. 11 64 - 62 14

8. 11 59 - 59 14

9. 11 60 - 63 12

10. 11 59 - 65 12

11. 11 62 - 63 11

12. 11 60 - 68 10

Slutstillingen:

5

Harry

Livpool

Frydkær

Far

Nielsen

Kailua

Percy

Rundens reservescore:

Nielsen

Percy

Kailua

Chelsea Far

Forest

Steam

Flinca

Marscha

Resultater 11. runde:

Livpool Steam

Frydkær

Flinca

Chelsea

Marscha

Harry Forest

Pulje 2
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      CHELSEA der havde det ene ben i 2. runde, tog ingen chancer og affyrede ugens 

superscore 6 rigtige og selv om FAR GP-Mesteren 2020, var oppe på den fine middelscore 
5 rigtige, så var det ikke nok og CHELSEA snuppede de tre point og dermed også en meget 
sikker puljesejr og CHELSEA er nu klar til Grand Prix´ens 2. runde. FAR der ellers lå på        
4. pladsen, dumpede med nederlaget tre trin ned og sluttede lige under bundstregen på    
7. pladsen og fik hermed ikke adgang til en kvalifikationskamp og er færdig i denne pulje 

      

 
 

      FOREST GP-Mesteren 2018 skulle bruge et point for at være sikker på en direkte billet 

til Grand Prix´ens 2. runde og heldet var i høj grad med FOREST, der var med på ugens 
dumpehold med scoren 3 rigtige, for HARRY var lige så ringe kørende. Begge fik sat et point 
ind på kontoen og dermed var FOREST direkte videre til 2. runde fra puljens 2. plads. HARRY 
ville med en sejr være sluttet i midterfeltet, men forblev med det uafgjorte resultat i 

bundfeltet på 8. pladsen og er helt færdig i denne pulje       

 
 
 

      STEAM var oppe i det høje gear her i den afsluttende kamp og med superscoren                

6 rigtige, blev LIVPOOL med kun 3 rigtige fejet ud af banen. STEAM pyntede på slutstillingen 
og rykkede to trin op og sluttede på puljens 3. plads og er dermed klar til en kvalifikations-
kamp. LIVPOOL blev hængende på puljens 9. plads og er færdig for denne gang i denne 

pulje       

 
 
 

      FLINCA der hang på vippen, tog ingen chancer her i den afsluttende kamp og som 

turneringens eneste præsterede FLINCA pragtscoren 7 rigtige og dermed fik KAILUA med 
den tynde middelscore 4 rigtige, en ordentlig lussing. FLINCA røg med sejren to trin op og 
sluttede af på puljens 4. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp til Grand Prix´ens         

2. runde. KAILUA sluttede af på puljens 10. plads og er færdig i denne pulje       

 
 
 

      MARSCHA GP-Specialisten lå lige under bundstregen før den sidste kamp, men med 

superscoren 6 rigtige, blev der hentet en sejr mod PERCY, der ellers var hæderligt tippende 
med den høje middelscore 5 rigtige. MARSCHA rendte med de tre vigtige point og tog to 
trin op og sluttede på 5. pladsen og fik dermed adgang til en kvalifikationskamp. PERCY 
kæmpede bravt, men kunne ikke slippe af med bundplaceringen, så GP´en er færdig for 

denne gang i denne pulje       

 
 
 

      FRYDKÆR GP-Specialist var i fare lige til det sidste, men en hæderlig afsluttende 

middelscore på 5 rigtige var lige tilpas mod NIELSEN, der også var på niveauet 5 rigtige og 
begge fik hermed et enkelt point ind på kontoen. FRYDKÆR røg tre trin ned, men blev lige 
netop hængende over bundstregen på 6. pladsen og dermed er FRYDKÆR i denne pulje 
klar til en kvalifikationskamp. NIELSEN kom ikke rigtig videre og forblev på puljens 11. plads 

og er færdig i denne pulje for denne gang       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

FRYDKÆR indfriede forventningerne. 

AMIGO og FAR skuffede begge og kom ikke videre. 

DEGNEN kunne heller ikke gøre sig gældende. 
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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 - 5

- 5 - 3

- 5 - 5

- 6 - 3

- 4 - 5

- 3 - 3

K ES MS P 

1. 11 66 - 61 21

2. 11 60 - 60 19

3. 11 62 - 57 18

4. 11 62 - 60 18

5. 11 63 - 59 17

6. 11 61 - 61 16

7. 11 64 - 64 15

8. 11 61 - 61 12

9. 11 58 - 61 12

10. 11 63 - 64 11

11. 11 56 - 62 8

12. 11 59 - 65 7

Slutstillingen:

Far

Degnen

Amigo Moran

Resultater 11. runde:

Vinding

5

Amigo

Agger

Fyffe

Harry

Livpool

Moran

Nielsen

Steam

Frydkær

Fyffe

Steam Vinding

Agger Frydkær

Rundens reservescore:

Nielsen

Degnen Harry

Far

Livpool

Pulje 3
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      FRYDKÆR GP-Specialisten var truet i denne pulje, men gjorde hvad der var nødvendigt 

og med den høje middelscore 5 rigtige blev der hentet en smal sejr hjem mod AGGER, der 
fremviste den lidt tynde middelscore 4 rigtige. FRYDKÆR tog med sejren et hop helt op i 
den dybe tronstol og blev en suveræn vinder af puljen og er nu klar til Grand Prix´ens          
2. runde. AGGER klarede ikke kravene og røg to trin ned og sluttede af på puljens 10. plads 

og er færdig i denne pulje for denne gang       

 

 

      LIVPOOL der toppede puljen inden sidste kamp, kiksede lidt i scoren og fik kun 

fremtryllet 3 rigtige og denne chance udnyttede NIELSEN, der med den høje middelscore    
5 rigtige, hentede de tre point. LIVPOOL havde et godt forspring og blev trods det 
afsluttende nederlag, hængende over topstregen på 2. pladsen og LIVPOOL er hermed klar 
til Grand Prix´ens 2. runde. NIELSEN hoppede med sejren et trin op og sluttede af på puljens 

4. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp       

 

 

MORAN ville med en sejr have sikret sig direkte videre deltagelse, men dumpescoren     3 
rigtige var ikke nok, selv om MORAN var så heldig at møde AMIGO, der på kampdagen, var 
på samme lave niveau, så der kom alligevel et enkelt point ind på kontoen. MORAN forblev 
dog på puljens 3. plads og er klar til en kvalifikationskamp, mens AMIGO heller ikke rørte 
sig ud af stedet og blev liggende på puljens 9. plads og det er hermed slut i denne pulje for 

denne gang       

 

 

      STEAM lå og lurede lige under bundstregen inden den sidste kamp, men satte lige 

slutspurten ind og fyrede superscoren 6 rigtige af og det var VINDING ikke lige forberedt 
på og med dumpescoren 3 rigtige, blev den til et ordentlig gok og STEAM rendte afsted med 
tre værdifulde point. STEAM tog to trin op og sluttede på en flot 5. plads og er nu klar til en 
kvalifikationskamp, men VINDING slap dog hæderligt fra den afsluttende kamp alligevel og 
selv om VINDING rykkede to trin ned, sluttede VINDING dog lige netop på 6. pladsen og er 

ligeledes klar til en kvalifikationskamp       

 

 

      FAR GP-Mesteren 2020 var stærkt presset på pladsen lige over bundstregen og selv om 

FAR fremviste den hæderlige middelscore 5 rigtige, så blev det kun til et enkelt point, da 
FYFFE kunne fremvise den samme score. FAR`s indsats var ikke nok til at blive i midterfeltet 
og FAR røg et trin ned og sluttede på pladsen lige under bundstregen og FAR er dermed 
færdig i denne pulje. FYFFE var afskrevet inden den sidste kamp, men fik alligevel pyntet 
på slutplaceringen og rykkede væk fra bundplaceringen og et trin op og sluttede på             

11. pladsen       

 

 

      DEGNEN kunne tage afslappet på kampen i denne pulje, hvor der ikke længere var 

chance for at nå op i midterfeltet. DEGNEN fremviste dog en hæderlig middelscore på            
5 rigtige og det var mere end rigeligt il at besejre dumpescore-tipperen HARRY, der kun 
kunne ryste 3 rigtige ud af ærmet. DEGNEN fik pyntet på slutplaceringen og rykkede to trin 
op til en afsluttende 8. plads, mens HARRY bestemt ikke pyntede på slutplaceringen og røg 
et trin ned til den absolutte bundplacering. Begge tippere er hermed helt færdige i denne 

pulje       
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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       

 

Facts efter 11. runde: 

SELECT var den eneste der indfriede forventningerne. 

FRYDKÆR, MARSCHA og IDSKOV er dog alle klar til en kvalifikationskamp. 

FAR var meget tæt på en kvalifikationskamp. 

AMIGO skuffede og sluttede helt i bund. 
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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

- 5 - 5

- 5 - 5

- 6 - 6

- 3 - 3

- 6 - 3

K ES MS P 

1. 11 63 - 59 20

2. 11 63 - 63 19

3. 11 66 - 64 18

4. 11 63 - 58 18

5. 11 65 - 59 17

6. 11 65 - 63 16

7. 11 64 - 64 16

8. 11 62 - 63 15

9. 11 65 - 66 14

10. 11 62 - 64 11

11. 11 59 - 66 6

12. 11 58 - 66 5

Slutstillingen:

Himbo

Idskov

Resultater 11. runde:

Far Idskov

Schøn Himbo

Select Frydkær

5

Far

Moran

Frydkær

Marscha

Murer

Schøn

Harry

Amigo

Steam

Murer

Harry Amigo

Marscha Moran

Steam

Rundens reservescore:

Select

Pulje 4



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     PULJE 4 

 

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester havde inden topkampen mod FRYDKÆR GP-

Specialisten, det ene ben i Grand Prix´ens 2. runde. Begge tippere var fremme med den 
høje middelscore 5 rigtige, så der tilfaldt begge tippere et enkelt point. Det ene point var 
nok til at SELECT blev siddende på puljens tronstol og hermed er SELECT klar til 2. runde. 
FRYDKÆR sluttede i denne pulje på en sjælden placering under topstregen, men 3. pladsen 

giver trods alt adgang til en kvalifikationskamp       

 

 

      STEAM var på en lidt udsat placering lige over topstregen, men fyrede superscoren         

6 rigtige af, men sandelig om ikke MURER var på samme superhøje niveau, så der kom kun 
et enkelt point ud af den flotte score. Det ene point var dog også her nok til at blive på 
puljens 2. plads og hermed er STEAM direkte videre til Grand Prix´ens 2. runde. MURER 
kunne ikke bruge det ene point til noget og MURER blev liggende på puljens 9. plads og er 

hermed færdig i denne pulje       

 

 

      MARSCHA GP – Specialist var under hårdt pres lige under bundstregen, men MARSCHA 

er jo ikke GP-Specialist for ingenting, så selv i en vanskelig situation kunne MARSCHA finde 
superscoren 6 rigtige frem og dermed hive sig selv tre trin op til en afsluttende 4. plads og 
en billet til en kvalifikationskamp. MORAN var ikke lige klar på kampdagen og med 
dumpescoren 3 rigtige var der ikke meget at komme efter, så den usikre placering lige over 
bundstregen holdt ikke og MORAN røg to trin ned og sluttede uden for midterfeltet på           

8. pladsen og er nu helt færdig i denne pulje       

 

 

      HIMBO debutanten var godt kørende i denne pulje og sluttede af med den høje 

middelscore 5 rigtige, men det kunne SCHØN godt matche for SCHØN fremviste også scoren 
5 rigtige, så der blev uddelt et enkelt point til hver tipper. HIMBO holdt hermed godt fast på 
5. pladsen og er nu klar til en kvalifikationskamp til Grand Prix´ens 2. runde. SCHØN kunne 

ikke rigtig komme videre og forblev på 10. pladsen og er hermed færdig i denne pulje       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen lå usikkert i midterfeltet inden den sidste kamp og der var ikke 

meget hjælp at hente med den tynde middelscore 4 rigtige og især ikke når modstanderen 
FAR GP-Mesteren 2020, der havde den lidt finere middelscore 5 rigtige. Men heldet var i høj 
grad med IDSKOV, der efter fintælling mod lige netop FAR, blev i midterfeltet på 6. pladsen 
og dermed ryger videre til en kvalifikationskamp. FAR rykkede ellers med sejren et trin op, 
men sluttede lige under bundstregen efter fintællingen og FAR er hermed færdig i denne 

pulje for denne gang       

 
 

      HARRY og AMIGO var ude i et vaskeægte bundopgør og begge var for længst afskrevet 

ethvert videre forløb i turneringen. Begge tippere sluttede turneringen af på absolut laveste 
niveau med dumpescoren 3 rigtige, så slutstillingen blev uændret med HARRY på                
11. pladsen og AMIGO på bundplaceringen og så er der vist ikke mere at berette om her 
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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       

 

Facts efter uge 11: 

FRYDKÆR levede som ventet op til forventningerne og outsideren LUND var også med helt 
fremme. 

IDSKOV og outsideren NUSER er begge klar til kvalifikationskamp. 

MARSCHA og FOREST skuffede begge. 

FLINCA outsideren kunne heller ikke være med. 
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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

- 3 - 4

- 7 - 6

- 6 - 5

- 4 - 4

- 4 - 5

K ES MS P 

1. 11 66 - 64 21

2. 11 60 - 55 19

3. 11 65 - 59 18

4. 11 62 - 58 18

5. 11 62 - 62 17

6. 11 65 - 65 16

7. 11 63 - 62 15

8. 11 65 - 65 14

9. 11 58 - 63 14

10. 11 62 - 64 13

11. 11 63 - 66 8

12. 11 62 - 70 7

Cottee

Schøn

Flinca

Cottee

Forest

Marscha

Nuser

LUFCMOT

Devils

Norwich

Lund

Idskov

Frydkær

Frydkær

Slutstillingen:

Rundens reservescore: 5

Idskov Nuser

Norwich Schøn

Flinca Marscha

Forest LUFCMOT

Devils Lund

Resultater 11. runde:

Pulje 5
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      FRYDKÆR GP-Specialisten var hårdt presset i puljens tronstol, men den høje middelscore 

5 rigtige var nok til at hente endnu en sejr mod COTTEE, der kun kunne fremvise den tynde 
middelscore 4 rigtige. FRYDKÆR hermed suverænt på puljens 1. plads og klar til Grand 
Prix´ens 2. runde. COTTEE debutanten lå lige under bundstregen inden sidste kamp og 
skulle bruge point for at slutte i midterfeltet, men det lykkedes jo desværre ikke og COTTEE 

røg et par trin længere ned og sluttede af på puljens 9. plads       

 

 

 

      LUND var inden den sidste kamp usikkert placeret på topstregen og fremviste i den 

sidste kamp den lidt tynde middelscore 4 rigtige, men det samme gjorde DEVILS og de fik 
begge tildelt et enkelt point. Det ene point viste sig at være nok for LUND til at bevare          
2. pladsen i puljen og dermed er LUND videre til Grand Prix´ens 2. runde. DEVILS røg et 
enkelt trin ned, men blev lige nøjagtig hængende i midterfeltet på 6. pladsen og hermed er 

DEVILS klar til en kvalifikationskamp       

 

 
 

      IDSKOV GP-Kongen skulle bruge en sejr for at slutte i topfeltet, men med den tynde 

afsluttende score på 4 rigtige, kunne selv NUSER, også med 4 rigtige være med og det ene 
point var ikke nok for IDSKOV til en absolut topplacering her i denne pulje, men det blev til 
en 3. plads og adgang til en kvalifikationskamp. NUSER kunne også med en sejr være 
kommet over topstregen, men det lykkedes jo ikke, så NUSER beholdt 4. pladsen og er klar 

til en kvalifikationskamp       

 
 
 

      LUFCMOT hang lige på vippen over bundstregen, så der var pres på i den sidste kamp 

og det var da også en lidt tynd middelscore på 4 rigtige, der blev serveret, men hvad gør 
det når modstanderen FOREST GP-Mester 2018 fremviste ugens dumpescore 3 rigtige. Så 
tre point til LUFCMOT, der tog et trin op og sluttede på puljens 5. plads og nu er klar til en 
kvalifikationskamp. FOREST klarede ikke de afsluttende krav og dumpede to trin ned og 

sluttede på puljens 10. plads       

 
 
 

      NORWICH havde en lille teoretisk chance for at nå op i midterfeltet og NORWICH gav 

den da også hele armen og fyrede superscoren 6 rigtige af, så SCHØN måtte trods den fine 
middelscore 5 rigtige, se sig besejret. NORWICH hoppede to trin op, men sluttede uheldigvis 
lige under bundstregen på 7. pladsen og Grand Prix´en er hermed forbi for denne gang. 
SCHØN var stået af i bunden og det blev der ikke ændret noget ved og GP´en er færdig i 

denne pulje       

 

 

 

      FLINCA kæmpede sin teoretiske chance og fremviste som turneringens eneste 

pragtscoren 7 rigtige, så selv om MARSCHA GP-Specialisten var fremme med superscoren 6 
rigtige, var det alligevel ikke nok for MARSCHA, der måtte erkende nederlaget. FLINCA røg 
to trin op, men nåede ikke helt op til midterfeltet og sluttede af på 8. pladsen. MARSCHA 

kunne ikke rigtig være med i den pulje og sluttede af på en uvant 11. plads       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

IDSKOV som ventet helt i top. 

LIONS overraskende med i top. 

CULOPIP outsideren klar til kvalifikationskamp. 

SELECT er dog også klar til kvalifikationskamp. 

MARSCHA skuffede og røg ud. 
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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

- 4 - 5

- 5 - 4

- 3 - 5

- 6 - 6

- 4 - 5

K ES MS P 

1. 11 65 - 60 23

2. 11 65 - 58 19

3. 11 60 - 54 19

4. 11 65 - 62 17

5. 11 63 - 66 16

6. 11 61 - 63 16

7. 11 63 - 67 13

8. 11 59 - 60 13

9. 11 62 - 62 12

10. 11 62 - 65 12

11. 11 60 - 64 11

12. 11 56 - 60 10

5

Livpool

Lucky

Harry

Schøn

Nielsen

Lions

Culopip

Murer

Select

Hede

Marscha

Idskov

Slutstillingen:

Lucky Culopip

Rundens reservescore:

Murer Marscha

Livpool Select

Hede Idskov

Lions Nielsen

Schøn Harry

Resultater 11. runde:

Pulje 6
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      IDSKOV GP-Kongen slappede lidt af i denne pulje, hvor pladsen i tronstolen på forhånd 

var sikret og det blev kun til en lidt tynd middelscore 4 rigtige og det benyttede HEDE sig 
af, for med den lidt finere middelscore 5 rigtige, blev det til en sejr og tre point til HEDE. 
IDSKOV sluttede trods nederlaget af i suveræn stil og blev en aldeles sikker vinder af denne 
pulje. HEDE lå på lur lige under bundstregen og udnyttede muligheden til fulde med sejren 
og tog hermed et trin op og sluttede på den rigtige side af bundstregen på 6. pladsen og 

hermed er HEDE klar til en kvalifikationskamp       

 

      LIONS havde på forhånd fat i billetten og måske derfor var det den tynde middelscore 

4 rigtige, der blev serveret og så var der lagt op til en sejr til NIELSEN, der kunne fremvise 
5 rigtige. LIONS blev trods nederlaget liggende over topstregen på 2. pladsen og er nu sendt 
direkte videre til Grand Prix´ens 2. runde. NIELSEN var helt i bund og kunne kun pynte på 
resultatet, hvilket NIELSEN da også gjorde med to hop op ad stigen til puljens 10. plads, 

men NIELSEN er færdig i denne pulje       

 

      CULOPIP var rimelig sikker på en slutplacering i midterfeltet og fremviste den høje 

middelscore 5 rigtige og det var nok til en sejr over LUCKY, der kun kunne fremvise den lidt 
tyndere middelscore 4 rigtige. CULOPIP tog med sejren et trin op og sluttede på en meget 
fin 3. plads og CULOPIP er hermed klar til en kvalifikationskamp. LUCKY var næsten 
afskrevet i bundfeltet og med nederlaget rykkede LUCKY to trin ned og sluttede af på 

bundpladsen og er nu helt færdig i denne pulje       

 

      MURER var inden sidste kamp, så godt som sikker på minimum en kvalifikationskamp, 

men for en sikkerheds skyld fyrede MURER lige superscoren 6 rigtige af, men mødte lige 
netop MARSCHA GP-Specialisten, den eneste tipper i puljen med samme superscore               
6 rigtige, så der blev kun indsat et enkelt point på kontoen. MURER røg et trin ned til puljens 
4. plads, men er dog sikret en kvalifikationskamp, mens MARSCHA ikke havde det fornødne 
held med opturen fra bundfeltet og det blev kun til et enkelt trin op og slutdestinationen var 

7. pladsen lige under bundstregen og MARSCHA er hermed helt færdig i denne pulje       

 

      SELECT den forsvarende GP-Mester var stærkt presset i midterfeltet, men det lykkedes 

for SELECT, at aflevere den høje middelscore 5 rigtige og det var rigeligt til at hive sejren 
hjem mod LIVPOOL, der fremviste ugens dumpescore 3 rigtige. De tre point hjalp SELECT 
med at holde fast i puljens 5. plads og der er også adgang til en kvalifikationskamp. LIVPOOL 
havde en teoretisk chance for at slutte i midterfeltet, men det faldt helt til jorden med 
nederlaget og LIVPOOL rykkede to trin ned til 11. pladsen og er hermed færdig i denne 

pulje       

 

      HARRY lå lunt lige over bundstregen, men kollapsede i den afgørende kamp, hvor det 

kun lykkedes at ryste 3 rigtige ud af ærmet og det var langt fra nok til at være med på det 
fine middelscore-niveau rigtige som SCHØN kunne fremvise. HARRY måtte nøjes med at 
snuse lidt til kvalifikationsbilletten, for det blev til en nedtur to trin ned til en afsluttende      
8. plads i denne pulje. SCHØN fik pyntet lidt på slutplaceringen og rykkede to trin op til        

9. pladsen, men begge tippere er helt færdige i denne pulje       

 



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     PULJE 7 

                    

      ANDERUP                 AGGER                  CULOPIP             FRYDKÆR 

              

           HEDE                  IDSKOV                 KINKS                     PERCY                                                                 

                                   

        SCHØN                       SPVK                 STEAM                    TYNDE    

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

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

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

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

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

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

point sammen og vi ser frem til overraskelser       Skrevet inden 1. kamp       

 

Facts efter uge 11: 

IDSKOV og FRYDKÆR skuffede begge lidt her, men er dog begge klar til kvalifikationskamp. 

STEAM og KINKS overraskede begge med topresultat. 

CULOPIP og HEDE outsiderne kunne ikke klare kravene. 
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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 - 6

- 5 - 6

- 5 - 5

- 5 - 5

- 6 - 5

K ES MS P 

1. 11 63 - 56 23

2. 11 66 - 60 22

3. 11 66 - 64 17

4. 11 65 - 63 17

5. 11 60 - 59 16

6. 11 62 - 62 14

7. 11 61 - 61 14

8. 11 60 - 62 14

9. 11 63 - 65 12

10. 11 62 - 66 9

11. 11 59 - 63 9

12. 11 56 - 62 9

Slutstillingen:

Kinks Tynde

5

SPVK

Kinks

Culopip

Agger

Tynde

Anderup

Frydkær

Idskov

Percy

Schøn

Hede

Steam

Rundens reservescore:

Culopip Schøn

Hede Frydkær

SPVK Anderup

Agger Steam

Percy Idskov

Resultater 11. runde:

Pulje 7



GRAND PRIX TURNERINGEN 2022           * PULJESPILLET *     PULJE 7 

 
 

      STEAM havde allerede før den sidste kamp et godt greb i den direkte billet til Grand 

Prix´ens 2. runde, men STEAM tog ingen chancer og fortsatte tipningen i absolut højeste 
gear med superscoren 6 rigtige og det var langt over hvad AGGER med middelscoren             
4 rigtige kunne præstere, så de tre point tilfaldt STEAM, der hermed blev puljevinder og helt 
suverænt indhentede en billet til Grand Prix´ens 2. runde. AGGER ville med en afsluttende 

sejr være sluttet i midterfeltet, men med nederlaget forblev AGGER på puljens 9. plads       

 
 

      KINKS var stærkt truet på placeringen lige over stregen, men en superscore på 6 rigtige 

gjorde udslaget og TYNDE med den ellers hæderlige middelscore 5 rigtige kunne ikke være 
med og de tre point gik derfor til KINKS, der sluttede på en meget sikker 2. plads i puljen 
og derfor er KINKS nu klar til Grand Prix´ens 2. runde. TYNDE havde inden sidste kamp 

mistet chancen, men det lykkedes dog for TYNDE at holde fast på puljens 10. plads       

 
 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var ude i en hård kamp mod HEDE og begge fremviste en 

hæderlig middelscore på 5 rigtige, så der faldt et point af til begge. FRYDKÆR røg et enkelt 
trin op og sluttede på puljens 3. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. HEDE levede 
livet farligt lige over bundstregen og da der kun blev hentet et enkelt point hjem, måtte 
HEDE se sig som taber i kampen lige omkring bundstregen, hvor HEDE efter absolut 
fintælling trak nitten og sluttede lige under bundstregen og hermed er helt færdig i denne 

pulje       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen havde til det sidste chancen for at slutte over topstregen, men med 

den tynde middelscore 4 rigtige forduftede alle chancer, for PERCY var med den fine 
middelscore 5 rigtige lige en tand bedre på kampdagen. IDSKOV var dog på forhånd sikret 
minimum en kvalifikationskamp og det kom til at holde, selv om IDSKOV røg en tand ned til 
en afsluttende 4. plads. PERCY kæmpede hårdt for livet lige under bundstregen, men med 
den uventede sejr over GP-Kongen, blev der pludselig skabt hul og PERCY røg to trin frem 

til 5. pladsen og dermed er PERCY klar til en kvalifikationskamp       

 
 

      SCHØN var med i det tætte midterfelt, hvor der blev kæmpet hårdt for videre deltagelse 

og med scoren 5 rigtige blev der hentet et enkelt point i kampen mod CULOPIP der også 
kunne mønstre scoren 5 rigtige. Det ene point var livsvigtig for SCHØN, der dog røg et trin 
ned til 6. pladsen, men alligevel blev vinder efter fintælling i den tætte kamp om 
bundstregen og SCHØN er derfor klar til en kvalifikationskamp. CULOPIP kom med det 
uafgjorte resultat ikke rigtig længere frem i feltet og slutter som den helt store taber i 
tremands-gruppen, der var ude i fintælling og hermed sluttede CULOPIP på 8. pladsen og 

er nu helt ude i denne pulje       

 
 

      ANDERUP var ude i puljens absolutte bundgyser og med superscoren 6 rigtige lykkedes 

det at få hentet en sejr hjem mod SPVK, der ellers havde hæderlige 5 rigtige. Med sejren 
og de tre point lykkedes det for ANDERUP, at slippe fri af bundplaceringen og det blev i 
stedet SPVK, der må se denne slutplacering i øjnene. Begge er hermed færdige i denne 

pulje       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

FRYDKÆR levede helt op til forventningerne. 

SPURS overraskende helt med fremme. 

IDSKOV klarede lige med hiv og sving adgang til en kvalifikationskamp. 

SELECT, MARSCHA og AMIGO skuffede alle i denne pulje. 
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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 - 6

- 4 - 5

- 6 - 7

- 6 - 5

- 3 - 4

- 5 - 3

K ES MS P 

1. 11 66 - 60 21

2. 11 67 - 62 20

3. 11 65 - 61 18

4. 11 62 - 64 18

5. 11 66 - 64 16

6. 11 65 - 65 16

7. 11 63 - 61 16

8. 11 63 - 63 16

9. 11 65 - 66 14

10. 11 59 - 62 12

11. 11 60 - 66 9

12. 11 58 - 65 6

Slutstillingen:

Frydkær Amigo

5

Spurs

Murer

LUFCMOT

Kinks

Idskov

Select

Marscha

Harry

Culopip

Flinca

Amigo

Frydkær

Rundens reservescore:

Harry LUFCMOT

Murer Culopip

Marscha Flinca

Idskov Spurs

Select Kinks

Resultater 11. runde:

Pulje 8
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      FRYDKÆR GP-Specialisten var noget udsat trods placeringen på tronstolen, men en 

forsigtig middelscore på 5 rigtige blev afleveret og lidt heldig har man jo lov at være, for 
modstanden fra AMIGO den gamle GP-Mester var med 3 rigtige ikke imponerende. Dermed 
blev det FRYDKÆR, der rendte af med en sikker 1. plads i denne pulje og dermed er 
FRYDKÆR klar til Grand Prix´ens 2. runde. AMIGO har bestemt ikke haft heldet med sig i 

denne pulje og slutter af isoleret i bundet og er helt ude i denne pulje       

 

 

      SPURS var over topstregen før den sidste kamp, men var meget truet, men selv om 

SPURS kun kunne ryste den fine middelscore 5 rigtige ud af ærmet, blev det til en 
overraskende sejr mod IDSKOV GP-Kongen himself, idet IDSKOV kun kunne fremvise den 
tynde middelscore 4 rigtige, så SPURS hentede de tre point og sluttede sikkert på puljens 
2. plads og er nu klar til at tørne ud i Grand Prix´ens 2. runde. IDSKOV ville med en sejr 
være gået direkte videre, men drattede i stedet tre trin ned ad stigen, men blev dog lige 
akkurat hængende i midterfeltet på 6. pladsen efter fintælling blandt fire tippere med 

samme pointtal. IDSKOV er hermed klar til en kvalifikationskamp       

 

 

      MURER var hårdt presset lige over bundstregen og MURER tog ingen chancer og tippede 

det bedste han havde lært og der blev fyret en superscore på 6 rigtige af og det kunne 
CULOPIP med middelscoren 5 rigtige ikke matche. MURER rendte med de tre point og 
sluttede hermed på en flot 3. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. CULOPIP der 
allerede var stået af inden den sidste kamp, blev liggende på puljens 11. plads og er hermed 

helt ude i denne pulje       

 

 

      LUFCMOT lå inden den sidste kamp lige under bundstregen og kæmpede for sin chance 

og med den tynde middelscore 4 rigtige var der ikke lige lagt op til en sejr, men heldet var 
i høj grad med LUFCMOT, der mødte HARRY, der præsenterede rundens dumpescore            
3 rigtige, så LUFCMOT fik alligevel hentet en sejr hjem og tre herlige point. LUFCMOT 
rykkede tre trin op i midterfeltet og sluttede på puljens 4. plads og er nu klar til en 
kvalifikationskamp. HARRY klarede ikke kravene og rykkede endnu et trin ned og sluttede 

af på puljens 10. plads       

 

 

      KINKS var ude i et vaskeægte turneringslederopgør mod den forsvarende GP-Mester 

SELECT og det lykkedes for KINKS at ryste superscoren 6 rigtige ud af ærmet og det var 
alligevel mere end SELECT med 5 rigtige kunne præstere. KINKS rykkede med sejren tre 
trin op og sluttede af på 5. pladsen og er nu klar til en kvalifikationskamp. SELECT ville med 
uafgjort have sluttet i midterfeltet, men med nederlaget røg SELECT tre trin ned og sluttede 
efter fintællingen mellem de fire tippere med samme pointtal, lige under bundstregen på    

7. pladsen og er dermed helt ude i denne pulje       

 

      MARSCHA GP-Specialisten var ellers lunt placeret midt i midterfeltet inden den sidste 

kamp, men feltet var uhyggelig tæt og MARSCHA gjorde ellers hvad han kunne og fremviste 
superscoren 6 rigtige og havde normalt udløst point, men ikke i dette tilfælde, hvor 
MARSCHA var så uheldig at møde lige nøjagtig FLINCA, den eneste tipper der kunne 
fremvise pragtscoren 7 rigtige, så FLINCA rendte med de tre point. MARSCHA sluttede som 
4. mand i fintællingsgruppen og røg fire trin ned og sluttede af på 8. pladsen. FLINCA og et 

trin op og sluttede af på 9. pladsen. Begge tippere er hermed ude af denne pulje       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

NIELSEN outsideren slog til her, men også KINKS blandede sig overraskende i topfeltet. 

HÅRVARD outsider fik lige nøjagtig fat i en kvalifikationskamp. 

FAR, IDSKOV, MARSCHA og SELECT skuffede alle fælt i denne pulje. 

TOFFEE outsider kunne heller ikke være med. 
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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

- 6 - 3

- 5 - 4

- 6 - 5

- 4 - 5

- 6 - 5

K ES MS P 

1. 11 62 - 59 20

2. 11 66 - 58 19

3. 11 65 - 61 17

4. 11 61 - 61 17

5. 11 62 - 61 16

6. 11 66 - 66 15

7. 11 65 - 67 15

8. 11 63 - 67 14

9. 11 65 - 70 12

10. 11 63 - 62 12

11. 11 65 - 66 11

12. 11 64 - 69 9

Slutstillingen:

Kinks

Select

Murer

Nielsen

Bamse

Vinding

Pulje 9

Toffee

Rundens reservescore:

Schøn

Marscha

Nielsen

Murer

Schøn

Hårvard

Idskov

Far

Toffee

Marscha

5

Resultater 11. runde:

Bamse

Kinks Select

Hårvard

Far

Idskov

Vinding
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      NIELSEN var inden den sidste kamp over topstregen, men var stærkt presset og 

NIELSEN fremviste en beskeden middelscore på 5 rigtige, men det var nok i kampen mod 
TOFFEE, der kun var med på den lidt tyndere middelscore 4 rigtige. NIELSEN røg med sejren 
helt op på puljens tronstol og er hermed klar til Grand Prix´ens 2. runde. TOFFEE skulle 
bruge en sejr og det glippede jo, så TOFFEE røg et trin ned og sluttede af på 9. pladsen og 

er hermed helt færdig i denne pulje       

 

 

 

      KINKS var også i denne pulje ude i det prestigefulde turneringslederopgør mod SELECT 

og også her var det KINKS med superscoren 6 rigtige, der rendte afsted med sejren, da 
SELECT kun var klar med den fine middelscore 5 rigtige. KINKS tog med sejren et trin op 
og sluttede hermed over topstregen på 2. pladsen og er nu klar til en direkte tur til Grand 
Prix´ens 2. runde. SELECT der ellers var lige over bundstregen, måtte se i øjnene, at 
nederlaget stødte ham to trin længere ned til en slutplacering som nr. 8 og dermed er 

SELECT færdig i denne pulje       

 

 

 

      BAMSE var fremme med den lidt finere middelscore 5 rigtige og det var lige et niveau 

for højt for HÅRVARD, der kun var klar med den tynde middelscore 4 rigtige og dermed var 
det BAMSE der rendte med de tre vigtige point. BAMSE røg to trin op og sluttede på puljens 
3. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. HÅRVARD røg med nederlaget et trin ned til 
6. pladsen og klarede den kun lige efter absolut fintælling, men en kvalifikationskamp er en 

kendsgerning        

 
 
 

      VINDING førte ellers puljen an inden den sidste kamp, men en uheldig dumpescore på 

kun 3 rigtige blev fremvist og det var lige guf for MARSCHA GP-Specialisten, der var klar 
med superscoren 6 rigtige. VINDING røg tre trin ned og må nu se en kvalifikationskamp i 
øjnene. MARSCHA var stået helt af i denne pulje, så en flot afsluttende sejr pyntede lidt på 
slutstillingen og MARSCHA kom væk fra bundplaceringen og sluttede på 10. pladsen, men 

dog langt fra vanlig standard og det er helt slut nu i denne pulje       

 

 

 
SCHØN kæmpede hårdt for slutplaceringen og var lige under bundstregen inden den sidste 
kamp og her fremviste SCHØN den høje middelscore 5 rigtige og det var minsandten nok til 
en sejr over GP-Kongen IDSKOV himself, idet IDSKOV kun var klar med den tynde middel-
score 4 rigtige. SCHØN tog hermed to trin op og sluttede på puljens 5. plads og er hermed 
klar til en kvalifikationskamp. IDSKOV var overraskende ikke med i denne pulje og rykkede 

et trin ned til en afsluttende 11. plads       

 
 

      MURER kæmpede for sin spinkle chance og fyrede superscoren 6 rigtige af og denne 

score kunne FAR GP-Mesteren 2020 med middelscoren 5 rigtige ikke matche, så tre point til 
MURER, der rykkede to trin op og efter fintælling sluttede lige under stregen på 7. pladsen 
og hermed er færdig i denne pulje. FAR røg et trin ned og sluttede af på bundpladsen og er 

også helt færdig i denne pulje                   
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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       

 

Facts efter uge 11: 

SPURS outsider slog til i denne pulje. 

IDSKOV med i toppen som forventet. 

FRYDKÆR og FAR er begge klar til kvalifikationskamp, sammen med outsideren CHELSEA. 

MARSCHA og SELECT skuffede begge i denne pulje. 

CULOPIP og UHRE outsiderne kunne ikke gøre sig gældende. 
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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 - 5

- 5 - 4

- 6 - 6

- 6 - 5

- 5 - 5

K ES MS P 

1. 11 67 - 59 20

2. 11 65 - 61 19

3. 11 66 - 63 18

4. 11 66 - 63 18

5. 11 63 - 64 17

6. 11 64 - 63 14

7. 11 59 - 60 14

8. 11 63 - 63 13

9. 11 63 - 65 13

10. 11 64 - 68 11

11. 11 60 - 65 9

12. 11 60 - 66 9

Pulje 10

Slutstillingen:

Idskov

Chelsea

Percy

Resultater 11. runde:

Far Harry

Far

Spurs

Idskov

Spurs

Frydkær

Culopip

Percy

Harry

Chelsea

Culopip

Marscha

Rundens reservescore:

Steam Uhre

Select

Uhre

Frydkær

Marscha

Steam

5

Select
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SPURS var inden sidste kamp på puljens tronstol og skulle ud i et vigtigt topopgør mod 
FRYDKÆR GP-Specialisten og begge kørte forsigtigt middelscoren 5 rigtige hjem og der kom 
et enkelt point ind på kontoen. SPURS blev siddende i puljens tronstol og er nu klar til Grand 
Prix´ens 2. runde. FRYDKÆR sluttede på en fin 4. plads, men kunne med en sejr have 

indfriet en direkte billet, men må nu ud i en kvalifikationskamp       

 
 
 

      IDSKOV GP-Kongen var hårdt presset lige over topstregen og den tynde middelscore 4 

rigtige gav ikke de store forhåbninger og det lykkedes da også for CULOPIP med scoren 5 
rigtige, at overtrumfe denne score og hente de tre point. IDSKOV var dog alligevel så heldig, 
at resultaterne flaskede sig og IDSKOV blev over stregen på 2. pladsen og er nu klar til 
Grand Prix´ens 2. runde. CULOPIP kom med sejren dog væk fra bundplaceringen og 

sluttede som nr. 11 og er helt færdig i denne pulje       

 
 
 

      CHELSEA ville med en sejr slutte over topstregen og superscoren 6 rigtige, blev da også 

taget i brug, men desværre var det MARSCHA GP-Specialisten, med samme superscore 6 
rigtige, der var modstanderen, så det blev kun til et enkelt point til hver. CHELSEA rykkede 
alligevel et enkelt trin op og sluttede på en meget flot 3. plads og er nu klar til en 
kvalifikationskamp. MARSCHA skulle bruge en sejr, men det glippede her og dermed gled 
MARSCHA et trin længere ned og sluttede af på 9. pladsen i denne pulje og er hermed 

færdig for denne gang i denne pulje       

 
 
 

      STEAM lå lunt i svinget, men tog ingen chancer og der blev fyret en superscore 6 rigtige 

af og det var mere end UHRE, med middelscoren 5 rigtige kunne klare. STEAM fik de tre 
point og sluttede af på puljens 5. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. UHRE skulle 
bruge en sejr, men det glippede og dermed forblev UHRE på puljens 10. plads og er hermed 

helt færdig i denne pulje       

 
 
 

      FAR GP-Mester 2020 fremviste den høje middelscore 5 rigtige og det var for højt niveau 

for HARRY, der var nede og dykke med dumpescoren 3 rigtige. Tre point til FAR der efter 
fintælling rykkede 3 trin op og lige netop fik tiltusket sig en kvalifikationskamp på puljens  
6. plads. HARRY tabte også fintællingen og blev hevet ned under bundstregen til 7. pladsen 

og så var det hele forbi       

 
 
 

      SELECT den forsvarende GP-Mester var inden sidste kamp oppe og snuse til bundstregen 

og kunne fremvise den hæderlige score 5 rigtige, men det kunne PERCY også matche, så 
det blev kun til et enkelt point. SELECT skulle have brugt en sejr for at komme videre, men 
det kiksede og SELECT røg et trin tilbage og sluttede af på puljens 8. plads. PERCY måtte 
med det uafgjorte resultat konstatere et trin ned til den absolutte bundplads og begge 

tippere er hermed helt færdige i denne pulje       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

IDSKOV levede helt op til forventningerne og HALVOR outsideren slog til her. 

MARSCHA er klar til en kvalifikationskamp. 

SELECT skuffede i denne pulje. 

CULOPIP, HARRY og MANUTD outsidere, skuffende helt i bund. 
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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

- 6 - 4

- 5 - 4

- 5 - 5

- 4 - 4

- 3 - 5

K ES MS P 

1. 11 65 - 53 29

2. 11 66 - 56 24

3. 11 62 - 56 17

4. 11 63 - 64 16

5. 11 63 - 65 15

6. 11 60 - 62 15

7. 11 63 - 62 12

8. 11 60 - 62 12

9. 11 58 - 64 12

10. 11 60 - 61 10

11. 11 54 - 61 8

12. 11 59 - 67 6

Pulje 11

Slutstillingen:

Livpool

Marscha Agger

Percy

Idskov

Idskov

ManUtd

Select Culopip

Halvor LUFCMOT

Rundens reservescore:

Halvor

LUFCMOT

Marscha

Agger

Percy

Select

Livpool

Borris

Culopip

ManUtd

Harry

5

Harry Borris

Resultater 11. runde:
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      IDSKOV GP-Kongen var helt ustyrlig i denne pulje og afgav kun to point i de 11 kampe. 

I den afsluttende kamp var det dog den meget tynde middelscore 4 rigtige, der blev fremvist 
og det var jo ikke imponerende, men lidt heldig har man da også lov at være, for 
modstanderen LIVPOOL kunne kun ryste dumpescoren 3 rigtige ud af ærmet, men den 
sande styrke er jo også at vinde de dårlige kampe og det gjorde IDSKOV i hvert fald her. 
En helt usædvanlig præstation af IDSKOV der ikke er GP-Konge for ingenting og Grand 
Prix´ens 2. runde venter forude. LIVPOOL balancerede før den sidste kamp på bundstregen 
og LIVPOOL havde bolden, men chancen blev misbrugt og LIVPOOL trådte to trin tilbage og 

sluttede på 8. pladsen og er hermed helt færdig i denne pulje       

 
 
 

      HALVOR var stukket af fra feltet og var supersikker på en direkte billet til Grand Prix´ens 

2. runde, så HALVOR afleverede en tynd træningsscore på 4 rigtige og det var lige kræs for 
LUFCMOT, der også kørte på det beskedne 4 rigtige-niveau, så et point til hver og LUFCMOT 

sluttede hermed på en fin 3. plads og er klar til en kvalifikationskamp       

 
 
 

      MARSCHA GP-Specialisten var oppe i det høje gear og afleverede superscoren 6 rigtige 

og det var mere end rigeligt for AGGER kunne kun fremvise den lidt tynde middelscore          
4 rigtige, så MARSCHA rendte med de tre point og tog et trin op og sluttede af på 4. pladsen 
og er klar til en kvalifikationskamp. AGGER der tabte tog kun et enkelt trin ned og sluttede 

af på 5. pladsen og er også klar til en kvalifikationskamp       

 
 
 

      PERCY kæmpede for livet lige under bundstregen og det lykkedes for PERCY at ryste 

den fine middelscore 5 rigtige ud af ærmet og det var nok til at besejre MANUTD, der var 
fremme med den tynde middelscore 4 rigtige. PERCY snuppede de tre point og rykkede et 
trin op til puljens 6. plads og fik hermed adgang til en kvalifikationskamp. MANUTD blev 

liggende på puljens 11. plads og er helt færdig i denne pulje       

 
 
 

      SELECT den forsvarende GP-Mester kæmpede hårdt omkring bundstregen og afleverede 

en fin middelscore på 5 rigtige, men det kunne CULOPIP godt matche, så der kom kun et 
enkelt point ind på kontoen, men de øvrige resultater flaskede sig ikke rigtigt for SELECT, 
der røg et enkelt trin op, men alligevel lige nøjagtig sluttede under bundstregen og hermed 
er SELECT færdig i denne pulje. CULOPIP røg et trin tilbage og sluttede af på puljens           

10. plads       

 
 
 

      BORRIS havde mistet muligheden for videre deltagelse, men sluttede dog af med en 

hæderlig middelscore på 5 rigtige og det var mere end rigeligt til at besejre HARRY der tynd-
tippede med dumpescoren 3 rigtige. BORRIS røg et trin op og sluttede af på en flot 9. plads 
og HARRY måtte helt isoleret se sig efterladt helt i bund. Begge tippere er hermed helt 

færdige i denne pulje       

 



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       

 

Facts efter uge 11: 

FAR levede helt op til forventningerne og MURER slog meget overraskende til i denne pulje. 

MARSCHA og outsideren FLINCA er begge klar til en kvalifikationskamp. 

SELECT sidste års GP-Mester sluttede overraskende helt i bund i denne pulje. 

HARRY, LUND og UHRE skuffede alle. 
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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 - 5

- 6 - 5

- 3 - 5

- 3 - 4

- 6 - 7

- 5 - 6

K ES MS P 

1. 11 65 - 56 25

2. 11 64 - 57 20

3. 11 61 - 62 19

4. 11 65 - 63 17

5. 11 63 - 59 17

6. 11 62 - 64 17

7. 11 64 - 63 15

8. 11 63 - 65 13

9. 11 60 - 64 11

10. 11 59 - 62 10

11. 11 56 - 63 10

12. 11 63 - 67 9

Pulje 12

Slutstillingen:

Far

Lund

Steam Flinca

Uhre Murer

Vinding

Rundens reservescore:

Murer

Lund

Harry

brula

Select

5

Uhre

Steam

Vinding

Flinca

Resultater 11. runde:

Harry Far

Marscha Select

brula Nielsen

Marscha

Nielsen
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      MURER fortsatte den gode stime og selv om adgang til Grand Prix´ens 2. runde for 

længst var nået, blev superscoren 6 rigtige fyret af her i den afsluttende kamp og UHRE 
kunne med sine hæderlige 5 rigtige ikke stille noget op, så MURER hentede endnu tre point. 
MURER aldeles suveræn vinder af denne pulje og klar til GP´ens 2. runde. UHRE havde fat 
på en billet til en kvalifikationskamp, men nederlaget sendte UHRE tre trin ned til en 

slutplacering lige under bundstregen og UHRE er hermed færdig i denne pulje       

 
 

      FAR GP-Mesteren 2020 kæmpede hårdt for en direkte billet til Grand Prix´ens 2. runde 

og FAR leverede den fine middelscore 5 rigtige og det var mere end rigeligt til at give HARRY 
en afklapsning, for med dumpescoren 3 rigtige var der ikke så meget at gøre. FAR fik de tre 
point og tog et vigtigt trin op over topstregen og sluttede på 2. pladsen og er nu klar til 
Grand Prix´ens 2. runde. HARRY havde mistet alt håb og røg endnu et trin tilbage og 

sluttede af på puljens 10. plads og er nu helt færdig i denne pulje       

 
 

      VINDING var over topstregen lige før den afgørende kamp, men et blackout på 

kampdagen og en dumpescore på kun 3 rigtige, blev skæbnesvanger og LUND fra bunden 
udnyttede situationen for med den tynde middelscore 4 rigtige, blev der minsandten hentet 
en sejr hjem til LUND. VINDING der røg et trin ned og sluttede på 3. pladsen, får dog endnu 
en chance i en kvalifikationskamp. LUND kom med sejren endelig væk fra bundplaceringen 
og rykkede tre trin op til en afsluttende 9. plads, men LUND er færdig i denne pulje for 

denne gang       

 
 

      FLINCA var hårdt presset i midterfeltet, men viste lige flaget, da FLINCA var den eneste 

i turneringen, der kunne fremvise pragtscoren 7 rigtige i denne uge. Så STEAM der ellers 
brillierede med superscoren 6 rigtige, fik en noget hård medfart med sin ellers fine score og 
måtte se FLINCA rende med de tre point. FLINCA røg med sejren et trin op og sluttede af 
på en flot 4. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. STEAM skulle bruge en sejr for at 
gå videre, men det lykkedes ikke rigtig, så STEAM sluttede af på puljens 8. plads og er helt 

færdig i denne pulje       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten levede livet farligt lige over bundstregen, så det var 

nødvendigt at tage superscore-tipningen 6 rigtige i brug og det var lige netop nok til at 
besejre den forsvarende GP-Mester SELECT, der kun var klar med den fine middelscore        
5 rigtige. MARSCHA tog sig af de tre point og rykkede lige et trin op til en afsluttende            
5. plads og MARSCHA er hermed klar til en kvalifikationskamp. SELECT der var afskrevet i 
denne pulje dumpede et trin ned og sluttede af på puljens sidsteplads og SELECT er hermed 

færdig i denne pulje       

 
 

      NIELSEN lå på lur lige under bundstregen, men med den fine middelscore 5 rigtige kom 

der nye forhåbninger og de blev indfriet, da BRULA kun kunne fremvise dumpescoren            
3 rigtige, så NIELSEN rendte med de tre point. NIELSEN hoppede et trin op og det var lige 
netop nok til en placering som nr. 6 lige over bundstregen og dermed er NIELSEN klar til en 
kvalifikationskamp. BRULA røg et enkelt trin ned og sluttede af på puljens 11. plads og er 

hermed helt ude i denne pulje        
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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       

 

Facts efter runde 11: 

FRYDKÆR og IDSKOV som forventet helt i front. 

MARSCHA klarede adgang til en kvalifikationskamp. 

FAR, FOREST og SELECT skuffede alle. 

ZICO og LAUGE outsiderne, sluttede helt i bund. 
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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 - 3

- 3 - 4

- 5 - 5

- 6 - 3

- 5 - 4

- 5 - 7

K ES MS P 

1. 11 66 - 61 24

2. 11 65 - 62 18

3. 11 63 - 59 17

4. 11 60 - 61 17

5. 11 65 - 62 16

6. 11 63 - 61 15

7. 11 62 - 63 15

8. 11 61 - 62 15

9. 11 64 - 64 13

10. 11 63 - 62 13

11. 11 55 - 61 12

12. 11 59 - 68 9

Resultater 11. runde:

Pulje 13

Steam Forest

Vinding Zico

Select Far

Percy Idskov

Marscha Lauge

Slutstillingen:

Frydkær

5

Flinca

Zico

Percy

Flinca

Steam

Forest

Idskov

Marscha

Lauge

Select

Frydkær

Rundens reservescore:

Vinding

Far
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      FRYDKÆR GP-Specialisten, havde for længst sikret sig en direkte adgang til Grand 

Prix´ens 2. runde og pladsen i puljens tronstol kunne ikke røres, så FRYDKÆR fremførte 
den lidt afslappede middelscore 5 rigtige, men det viste sig dog langt fra at være nok, for 
modstanderen var lige netop FLINCA, der var rundens eneste tipper med pragtscoren             
7 rigtige. Men det var ikke den store ulykke for FRYDKÆR, der i suveræn stil vandt denne 
pulje og dermed er klar til Grand Prix´ens 2. runde. FLINCA lå og lurede under bundstregen, 
men feberredningen med 7 rigtige lige på målstregen, fik hevet FLINCA to trin op til en 

slutplacering på 5. pladsen og dermed er FLINCA klar til en kvalifikationskamp       

 

      IDSKOV GP-Kongen var presset lidt på placeringen lige over topstregen, men det rørte 

ikke IDSKOV det mindste og en afslappet og tynd middelscore blev fremvist og det 
benyttede PERCY sig af, for med den lidt finere middelscore rigtige fik PERCY hevet sejren 
og de tre point hjem. De øvrige resultater flaskede sig imidlertid for IDSKOV, der helt 
ubekymret kunne fortsætte sin vante gang over topstregen og forberede sig til Grand 
Prix´ens 2. runde. PERCY røg med sejren tre trin op og sluttede på puljens 4. plads og er 

hermed kvalificeret til en kvalifikationskamp       

 

      MARSCHA GP-Specialisten var lidt presset i midterfeltet, så MARSCHA følte det var 

nødvendigt at aflevere superscoren 6 rigtige, men det viste sig at være mere end rigeligt, 
for LAUGE var lidt sløj på kampdagen og fremviste kun 3 rigtige. Så tre kærkomne point til 
MARSCHA og to trin op til en slutplacering som nr. 3 og en kvalifikationskamp i sigte. LAUGE 
der havde sin storhedstid i 2020, hvor LAUGE blev nr. 2 i Grand Prix´en, var langt fra formen 
fra dengang og røg endnu et trin ned og sluttede af på puljens bundplads og er helt færdig 

for denne gang       

 

      STEAM lå langt nede inden den sidste kamp og satsede alt i den sidste kamp og det gav 

virkelig pote, for STEAM affyrede lige superscoren 6 rigtige, så FOREST GP-Mesteren 2018 
med dumpescoren 3 rigtige, blev blæst ud af banen. STEAM måtte ud i fintælling blandt tre 
tippere og sprang herefter fire trin op og sluttede lige netop over bundstregen på 6. pladsen 
og fik hermed adgang til en kvalifikationskamp. FOREST blev puljens Sorteper, for en lun 
placering på puljens 3. plads, blev ombyttet med en placering fire trin ned ad stigen, hvor 
FOREST efter fintællingen lige nøjagtig sluttede under bundstregen på 7. pladsen og dermed 

er FOREST overraskende færdig i denne pulje       

      VINDING havde også sat sig godt tilrette langt oppe i midterfeltet, men det var lige en 

postgang for tidligt, for VINDING`s slappe score 3 rigtige, kunne selv ZICO fra bunden 
trumfe med sine 4 rigtige. Nederlaget havde store konsekvenser for VINDING, der tog hele 
fire trin ned ad stigen og efter fintælling sluttede helt nede på puljens 8. plads og dermed 
er det hele forbi for VINDING i denne pulje. ZICO kæmpede bravt lige til det sidste og med 
den afsluttende sejr kom ZICO væk fra den lidt sørgelige bundplads og sluttede på en 

hæderlig 11. plads, men ZICO er helt færdig i denne pulje       

      FAR GP-Mester 2020 mødte her SELECT GP-Mester 2021, så et møde blandt to velkendte 

GP-profiler. Ingen af de to tippere har dog vist tidligere års styrke og begge afleverede i 
den sidste uge middelscoren 5 rigtige og det blev fatalt for dem begge, for der skulle en 
afsluttende sejr til for at en af de to tippere, kunne have sluttet i midterfeltet. FAR røg et 
trin ned og sluttede af på puljens 9. plads, mens SELECT også røg et trin ned og sluttede af 

på puljens 10. plads og begge er hermed færdige i denne pulje                                                                                                              
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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                                                   

 

Facts efter uge 11: 

FRYDKÆR levede som den eneste op til favoritværdigheden og sluttede i toppen. 

MARSCHA er klar til en kvalifikationskamp. 

TØFTING og FUTTE er også klar til kvalifikationskamp. 

FAR og brødrene LUND og ZICO skuffede i denne pulje. 
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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

- 4 - 4

- 6 - 5

- 6 - 6

- 5 - 6

- 4 - 4

K ES MS P 

1. 11 63 - 59 20

2. 11 66 - 62 19

3. 11 66 - 61 18

4. 11 63 - 62 18

5. 11 66 - 62 16

6. 11 65 - 60 16

7. 11 65 - 66 16

8. 11 63 - 65 12

9. 11 60 - 62 12

10. 11 55 - 64 12

11. 11 64 - 67 11

12. 11 56 - 62 7

Resultater 11. runde:

Pulje 14

Lund Frydkær

Zico LFCSIF

Marscha SPVK

Far Murer

Steam Kinks

Slutstillingen:

LFCSIF

Frydkær

Tøfting

Marscha

Kinks

Futte

Murer

Steam

Tøfting Futte

Lund

Far

5Rundens reservescore:

SPVK

Zico
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      LFCSIF den debuterende signatur, skulle bruge et enkelt point for at være sikker på 

direkte videre deltagelse, så LFCSIF afleverede en lidt forsigtig middelscore på 4 rigtige og 
da ZICO var på samme niveau med 4 rigtige, blev der lige netop hentet et point til hver. 
LFCSIF blev hermed siddende i puljens tronstol og er nu klar til Grand Prix´ens 2. runde. 
ZICO var afskrevet i bunden, men med det ene point blev der pyntet på slutplaceringen og 

ZICO tog et trin op til en afsluttende 10. plads       

 
 

      FRYDKÆR GP-Specialisten lå inden sidste kamp lige under topstregen og fremviste den 

fine middelscore 5 rigtige og det var nok til en smal sejr over LUND, der kun kunne fremvise 
den lidt tynde middelscore 4 rigtige. Tre point til FRYDKÆR med de helt specielle GP-evner 
og et spring et trin op til den vante placering over topstregen og dermed slipper FRYDKÆR 
for en udmarvende kvalifikationskamp og kan i stedet gøre sig klar til Grand Prix´ens            
2. runde. LUND rykkede efter nederlaget et trin ned til en afsluttende 9. plads og hermed 

er LUND færdig i denne pulje       

 
 

      TØFTING havde ellers taget plads over topstregen, men den lidt tynde afsluttende 

middelscore 4 rigtige var kun lige nok til at hente et uafgjort resultat hjem i kampen mod 
FUTTE og begge indkasserede et enkelt point. Det ene point var ikke nok for TØFTING, der 
røg ned fra topstregen og sluttede på puljens 3. plads og dermed må TØFTING nu ud i en 
kvalifikationskamp for at komme frem til Grand Prix´ens 2. runde. FUTTE lå lunt oppe i 
midterfeltet, men røg et par trin ned, men blev efter fintælling blandt tre tippere, lige 

nøjagtig hængende på 6. pladsen og er hermed klar til en kvalifikationskamp       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten levede livet lidt farligt lige på kanten af bundstregen, så 

MARSCHA fyrede det tunge skyts af og fremviste ugens superscore 6 rigtige, så selv om 
SPVK var klar med den hæderlige middelscore 5 rigtige, var det ikke nok til at ryste 
MARSCHA, der indkasserede de tre point. MARSCHA tog hermed to trin op og sluttede på 
en flot 4. plads og er nu klar til en kvalifikationskamp. SPVK var lidt fortabt i bunden og 
denne situation ændrede sig ikke og SPVK forblev i bunden og er hermed helt færdig i denne 

pulje       

 
 

      KINKS var helt oppe og ringe med superscoren 6 rigtige, men det var modstanderen 

STEAM også, så ud af den gode score blev det kun et enkelt point til hver. KINKS var med 
i tre-mands-gruppen, der måtte ud i fintælling, men KINKS med den imponerende egenscore 
vandt fintællings-kampen og sluttede af på en fin 5. plads og er nu klar til en 
kvalifikationskamp. STEAM kunne ikke rigtig være med i denne pulje, men rykkede dog to 

trin op til en afsluttende 8. plads i puljen, men det er slut for STEAM i denne pulje       

 
 

      MURER lå på lur lige under bundstregen og kæmpede alt hvad han kunne og afleverede 

superscoren 6 rigtige og det kunne FAR GP-Mester 2020, med sine 5 rigtige ikke matche. 
Tre point til MURER, der dog måtte ud i en tre-mands-fintælling og her var det lige netop 
MURER, der sluttede under bundstregen på 7. pladsen og dermed er løbet kørt for MURER 
i denne pulje. FAR var stået af inden den afsluttende kamp og resultatet medførte to trin 

ned ad stigen til en afsluttende 11. plads og dermed er FAR færdig i denne pulje       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

SPURS outsider sluttede helt i top. 

KINKS der var helt ”useedet” sluttede over topstregen. 

FAR, MARSCHA og IDSKOV er alle klar til en kvalifikationskamp. 

BRULA og HARRY kunne ikke følge med. 
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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

- 6 - 4

- 5 - 3

- 6 - 3

- 6 - 3

- 3 - 4

K ES MS P 

1. 11 67 - 60 22

2. 11 66 - 57 22

3. 11 64 - 60 17

4. 11 63 - 61 16

5. 11 65 - 64 15

6. 11 63 - 65 13

7. 11 61 - 65 13

8. 11 56 - 59 13

9. 11 59 - 62 12

10. 11 58 - 60 11

11. 11 60 - 65 10

12. 11 56 - 60 10

Resultater 11. runde:

Pulje 15

Spurs Lucky

Steam Lund

Marscha Harry

Far brula

Kinks Vinding

Spurs

Kinks

Far

Marscha

Idskov

Slutstillingen:

Steam

Vinding

Lucky

Harry

Amigo

Lund

brula

Rundens reservescore: 5

Amigo Idskov
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      SPURS havde allerede inden sidste kamp kvalificeret sig til Grand Prix´ens 2. runde, så 

der var kun æren og slutplaceringen at spille for. SPURS tog det stille og roligt og afleverede 
den fine middelscore 5 rigtige og det var nok til en smal sejr over LUCKY, der kun kunne 
fremvise den tynde middelscore 4 rigtige. SPURS blev med sejren siddende i puljens tronstol 
og er nu klar til Grand Prix´ens 2. runde. LUCKY var ellers med i midterfeltet, men nederlaget 
blev skæbnesvangert og LUCKY røg to trin ned til en afsluttende 8. plads og er dermed ude 

i denne pulje       

 
 

      KINKS var også på forhånd helt sikker på en direkte videre deltagelse, men ikke desto 

mindre affyrede KINKS lige superscoren 6 rigtige og det var dobbelt så mange som VINDING 
med 3 rigtige kunne diske op med. Tre point mere til KINKS, der var helt suveræn over 
topstregen og sluttede på 2. pladsen og er hermed klar til Grand Prix´ens 2. runde. VINDING 
lå ellers lunt i midterfeltet, men nederlaget i den afgørende kamp havde fatale følger og 
efter fintælling mellem tre tippere røg VINDING tre trin ned og sluttede lige under 

bundstregen på 7. pladsen og dermed var VINDING færdig i denne gruppe       

 
 

      FAR GP-Mesteren 2020 var presset lige til det sidste men en fin middelscore på 5 rigtige 

var nok til en sejr over BRULA, der kun kunne strække den til 3 rigtige, så FAR rendte med 
de tre point og blev liggende sikkert på puljens 3. plads og er hermed klar til en 
kvalifikationskamp. BRULA rørte sig heller ikke ud af flækken og har den tvivlsomme 

fornøjelse at slutte feltet af og BRULA er hermed helt ude i denne pulje       

 
 

      MARSCHA GP-Specialisten skulle også helst bruge en sejr, så MARSCHA var oppe og 

køre på den helt store klinge og brillierede med superscoren 6 rigtige, så stakkels HARRY 
med den ynkelige dumpescore 3 rigtige, blev i alvorlig grad blæst ud af banen. MARSCHA 
røg med storsejren et trin frem og sluttede af på 4. pladsen og er klar til en kvalifikations-
kamp, mens HARRY røg et trin ned og sluttede af på 9. pladsen og hermed er HARRY helt 

færdig i denne pulje       

 
 

      IDSKOV GP-Kongen lå i lureposition lige under bundstregen, men som vi alle ved slår 

IDSKOV altid til når det gælder og selv med en tynd middelscore på 4 rigtige kan en GP-
Konge vinde, men det hjalp selvfølgelig en del, at AMIGO den gamle GP-Mester fremviste 
en rigtig sløj omgang med kun 3 rigtige. IDSKOV røg med sejren to trin op til 5. pladsen og 
dermed fik IDSKOV adgang til en kvalifikationskamp. AMIGO måtte træde et trin ned og 

sluttede af på 10. pladsen, men er færdig i denne pulje       

 
 

      STEAM var næsten afskrevet i bunden af feltet, men med en sidste kraftanstrengelse 

lykkedes det for STEAM at fyre superscoren 6 rigtige af og det gik ud over LUND, der kun 
var klar med den lidt tynde middelscore 4 rigtige. STEAM fik tilføjet tre point på kontoen og 
vandt fintællingsduellen mellem de tre tippere med samme pointtal og dermed sprang 
STEAM fire trin op og sluttede på 6. pladsen og dermed var kvalifikationskampen hjemme. 
LUND rørte sig ikke ud af stedet og slutter af på puljens 11. plads, men er helt færdig i 

denne pulje       
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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       

 

Facts efter uge 11: 

IDSKOV og FRYDKÆR ikke uventet helt i top. 

ARSENAL og MARSCHA er begge klar til kvalifikationskamp. 

FAR og SELECT skuffede begge i denne pulje. 

NIELSEN kunne ikke følge med. 
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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

- 5 - 5

- 6 - 6

- 6 - 5

- 5 - 5

- 5 - 4

K ES MS P 

1. 11 65 - 60 21

2. 11 66 - 62 20

3. 11 66 - 62 19

4. 11 60 - 59 19

5. 11 63 - 62 18

6. 11 63 - 62 15

7. 11 65 - 64 14

8. 11 64 - 63 14

9. 11 63 - 65 11

10. 11 62 - 66 10

11. 11 59 - 65 10

12. 11 62 - 68 8

Slutstillingen:

Pulje 16

Percy Idskov

Tynde Frydkær

Anderup Nielsen

Marscha Murer

Idskov

Select Far

Murer

Frydkær

Arsenal

Percy

Agger

Far

Nielsen

Anderup

Select

Marscha

Tynde

5Rundens reservescore:

Resultater 11. runde:

Arsenal Agger
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      IDSKOV GP-Kongen sad også på tronstolen i denne pulje, men var dog presset, men det 

rører ikke en GP-Konge, der stille og roligt afleverede den tynde score 4 rigtige og det var 
lige noget PERCY med 5 rigtige kunne bruge og dermed fik PERCY til lige tilføjet tre point 
på kontoen. IDSKOV blev dog liggende mageligt i tronstolen og er nu klar til Grand Prix´ens 
2. runde. PERCY tog et trin op og sluttede på 4. pladsen og er nu klar til en kvalifikations-

kamp       

 

      FRYDKÆR GP-Specialisten var også truet over topstregen, men med den fine 

middelscore 5 rigtige kom der et enkelt point ud af mødet med TYNDE der også fremviste 
scoren 5 rigtige. FRYDKÆR har også de magiske evner at kunne holde forfølgerne på afstand 
og FRYDKÆR blev liggende over topstregen på 2. pladsen og går direkte videre til Grand 
Prix´ens 2. runde. TYNDE rykkede et trin ned og efter en generel tynd omgang sluttede 

TYNDE puljen af og er færdig for denne omgang       

 

 

      ARSENAL kæmpede hårdt i midterfeltet og fremviste den fine hæderlige score 5 rigtige 

og det var nok til en sejr mod AGGER, der kun var klar med 4 rigtige. Tre point til ARSENAL, 
der hermed rykkede et trin op ad stigen og sluttede på puljens 3. plads og hermed er 
ARSENAL klar til en kvalifikationskamp. AGGER var på forhånd sikret minimum en 

kvalifikationskamp, så selv om AGGER røg to trin ned var kvalifikationskampen hjemme       

 

 

      MARSCHA GP-Specialisten var meget truet lige over bundstregen, så der skulle noget 

helt særligt til og det var MARSCHA mand for, idet superscoen 6 rigtige blev præsenteret, 
men MURER holdt sig ikke tilbage og var også oppe på den store klinge med superscoren  
6 rigtige, så der blev uddelt et point til begge tippere. Det ene point var lige netop nok til, 
at MARSCHA blev hængende lige over bundstregen på 6. pladsen og dermed er MARSCHA 
klar til en kvalifikationskamp. MURER rykkede godt nok et trin op, men blev hængende lige 

under bundstregen på 7. pladsen og er hermed helt færdig i denne pulje        

 

 

      FAR GP-Mester 2020 mødte her SELECT GP-Mester 2021 og de var begge enige om den 

fine middelscore 5 rigtige.Det ene point var ikke nok til FAR, der rykkede et trin ned til en 
afsluttende placering på 8. pladsen, mens SELECT var afskrevet og blev liggende på puljens 

9. plads og dermed er begge tippere færdige i denne pulje.         

 

 

      NIELSEN havde udspillet sine chancer inden den sidste kamp, hvor der blev fremvist en 

middelscore 5 rigtige, men ANDERUP var klar med ugens superscore 6 rigtige, så ANDERUP 
rendte med de tre point. NIELSEN blev trods nederlaget hængende på puljens 10. plads, 
mens ANDERUP med sejren pyntede lidt på placeringen og kom væk fra bundplaceringen 
og et enkelt trin op til en afsluttende 11. plads. Begge tippere er hermed færdige for denne 

gang       


