
27. JUNI 2021 PARMATCHKLUBBEN BLOKHUS

Kan vi være der allesammen?????? 
Begivenhedsrig weekend i Danmark med fodboldlandsholde i 1/8 dels finalen - 
Danmark vinder IGEN IGEN EM i Golf for herre ved Christoffer Bring - Blokhus 
Parmatchere slår til igen og forbløffer omverdenen med VERDENSKLASSE 
GOLF.  

Det rygtes at TV2 har taget kontakt til Parmatchklubben, for at høre om man var 
interesseret i at deltage i Sportslørdag i 2’eren???? - men de blev afvist 
øjeblikkeligt, da man i parmatchklubben ikke er interesseret i at den slags 
lagengymnastik skal fremvises på skærmen i den gode sendetid,  godt nok er vi 
en golfklub - men det har altså ikke noget at gøre med en swingerklub - BASTA 

Gamle 
kendinge slår 
til - de elsker 
simpelthen   
IS og Kaffe

TÆT PÅ HUL 2 
OLE KNOKGÅRD 

Gavekort Iscafeen

TÆT PÅ HUL 14 
NIELS JØRGENSEN 

Gavekort Iscafeen

SÅ ER DER FEST 
SULTNE 

PARMATCHERE

 Parmatchere 

går birdie amok i 
blændende 
matchvejr 

inspireret af 
danmarks no 10 
Christian Eriksen  

BREAKING NEWS
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Blokhus Scotch?? golf - ikke en drink!! 
Blokhus Scotch - kræver sammenarbejde på højeste plan før 
man kan plukke frugterne - det tager mange mange mange 
mange mange år at raffinere spillet til perfektion - godt 
illustreret ved dagens vindere. 

Førstepladsen gik til Edith & John Sørensen - et superteam 
med en klar rollefordeling - Bossen Edith og hardhitteren 
John, ingen superlativer er for små her - Holdt simpelthen 
dampen oppe lige til det sidste - overlegne vindere som nok 
sover godt i nat. 46 points - Blændende opvisning i parmatch. 

Andenplads til Kirsten Secher & Poul Rom - et par cirkusheste 
der springer lystigt op nå de fornemmer savsmuldet - forstår 
bare det der med at slå til på de rigtige tidspunkter. Ingen 
svinger i valsen her - brillante 45 points - som god vin der bare 
bliver bedre og bedre. 

Tredjeplads til Jytte Verwohlt & Poul Kjeldsen - hvad de to 
ikke kunne drive det til hvis til de mødte op i god tid og lavede 
strækøvelser - det kan kun guderne vide. Tror bare at de har 
det her kølige overblik i pressede situationer - og måske bare 
foretrækker Kunstcafeen mere end alternativerne. Super 
præstation af et godt sammenspillet hold. 

Det var så afslutningen på søndagens match - TAK FOR DET. 

Vi bliver lige nødt til endnu engang at fremhæve 
GOLFCAFEEN - kan simpelthen ikke give dem ROS NOK - 
super dejlig mad  - bordopstilling til 80 spillere på et 
splitsekund - alt serveret med et SMIL - MANGE TAK.  

Vi ser frem til et stort fremmøde til den næste match som 
afvikles søndag 18. juli - matchen er åben for tilmelding - så 
kom til tasterne hvis i vil spille drabligt spændende matcher. 

Så gør jer klar - hold jer sunde og raske - intag kun tilpas 
mængde at stimulanser for at holde jer på toppen - og for alt i 
verden nyd sommeren og spil en masse golf. 

TAK FOR OPBAKNING - I ER ALLE MED TIL AT FÅ DENNE 
KLUB TIL AT SWINGE - DET ER EN FORNØJELSE AT 
MØDE OP TIL MATCHERNE MED SÅ MANGE GLADE OG 
FANTASTISKE MENNESKER - TAK. 

PARMATCHKLUBBEN - LÆNGE LEVE  

PARMATCH er 
ikke kun for 
teenagere

1. præmie Nordstjernen til 
Edith & John Sørensen 
med - 46 P. 

2. præmie Cafe Peace til 
Kirsten Secher & Poul 
Rom - 45 P. 

3. præmie KUNSTCAFEEN 
Jytte Verwohlt & Poul 
Kjeldsen - 44 P. 

tilsammen med 462 års 
erfaring - ikke noget at 
sige til at de vinder alt.
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Invitation til 18. julInvitation til 18        
INVITATION TIL 18. JULI PARMATCH

Matchstart søndag 18. juli kl 09.00 
søndag 18. juli kl 09.00

Vi spiller FOURSOME
FOURSOME - Spilles med alm. Stableford regler - Parrets spillehandicap er udregnet efter max 36 slag til 
hver spiller uanset handicap - spillehandicap vil fremgå af parrets scorekort, som udleveres før matchstart. 
DER SPILLES MED KUN 1 BOLD PER PAR og spillerne skiftes til at slå til bolden til den er i hul - Spillerne 
driver ud - Damerne fra 50 PÅ Hullerne 2-4-6-8-9-11-13-15-17 og Herrene fra 58 På hullerne 
1-3-5-7-10-12-14-16-18.  VÆR OPMÆRKSOM PÅ HULNUMRENE - SOM ER SAMMENSAT FOR AT 
TILGODESE LIGE MANGE PAR 3-4-5 TIL DAMERNE OG HERRENE. 

Som sædvanligt flotte præmier til 3 bedste hold, ’tættest’ på flaget hul 2 og 14 samt 
birdiebold til de skarpe.   

SPISNING EFTER MATCH 

Kokkens superlækre buffet til kun 110,00 per person 
eller alternativt 3 stk. Smørrebrød til Dkr 66,00. 

Betaling for spisning foregår direkte til Golfcafeen før eller efter matchafslutning, eller 
eventuelt i golfshoppen før matchafvikling. 

TILMELDING senest 11. juli 2021 kl. 23.59 
Tilmelding til match og spisning som vanligt via golfbox under klubturneringer – man skal være medlem 
eller long distance medlem af Blokhus golfklub for at deltage. Et par består af en herre og en dame – 
ikke nødvendigvis i ægteskabslignende forhold. 

MEDLEMSGEBYR 2021  
DKR 350,00 PER PAR FOR HELE SÆSONEN (5 MATCHER TILBAGE). ELLER ALTERNATIVT DKR 100,00 PER 
MATCH PER PAR FOR DEM SOM KUN ØNSKER AT SPILLE ENKELTE MATCHER. GEBYR BETALES VIA MOBILPAY 
TIL TELEFON NO 21375220 (Henning), ELLER ALTERNATIVT VED AFHENTNING A SCOREKORT FØR 
MATCHAFVIKLING. 

KONTAKT
E-MAIL PARMATCH@YAHOO.DK 

Ledelse: 

Annette Jensen – tlf. 21375221 – Gitte Bille tlf. 20782279 – Tom Biulle tlf. 21619011 – Henning Jensen tlf 

21375220 
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