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Man kan godt 
vinde tættest på 

hullet selvom 
man er laaaangt 

fra. 

 

 

TÆT PÅ HUL 2            

Dorte Larsen            

Gavekort Iscafeen 

 

TÆT PÅ HUL 14         

Claus Sørensen 

Gavekort Iscafeen 

 

Præsentation af en 

fantastisk buffet 

 

BREAKING NEWS 

Det er jo ment at lave Birdie når ens makker chipper helt ind til hullet. 

 

BIRDIE BRØDRE I GODT HUMØR! 
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Foursome i med- og modvind. 
 

Så blev det endelig søndag og ikke en helt almindelig 
søndag men en PARMATCH søndag. 
 
64 morgenfriske og glade golfere mødet op til fantastisk 
golfvejr ikke for varmt og ikke for koldt og medvind på 
halvdelen af hullerne - er der mere man kan ønske sig. 
 
Der blev kæmpet bravt og selvom nogle syntes der blæste 
”lidt” blev der lavet gode score på banen. 
 
Således var der 5 hold der havde 34 point men bedste bagni 
var Ulla og Finn som løb med 3. pladsen - men rosende 
omtale til de øvrige med 34 point: Dorte og Lars – Gitte og 
Claus – Peter og Margrethe – Anne Grethe og Finn. 
 
2. pladsen gik til Jytte og Hubert Clausen som vandt 
gavekort til Cafe Peace, brunch til 4. personer. 
 
1. pladsen gik også denne gang til Edith og John Sørensen 
som vandt gavekort til Nordstjernen: Månedens menu for 4 
personer. 
 
Og husk det gælder ikke om at vinde men om at deltage og 
vi vil gerne takke for den store opbakning til søndagens 
match. 
 
Selvfølgelig skal der også lyde en stor TAK til Erik for det 
gode mad og til det altid smilende personale i cafeen. 
 
 
Næste Match er søndag den 8. august hvor vi spiller 
Greensome og der er allerede sendt invitation ud – så det 
er med at få sig meldt til. 
 

TAK TIL ALLE OG PÅ GENSYN. 

 

PARMATCHKLUBBEN – LÆNGE LEVE 

 
 
 

 

Nye og gamle 

kendinge i 

præmierækken – 

TILLYKKE 

 
1. præmie Nordstjernen     

Edith og John – 38 P. 

 
 

2. præmie Cafe Peace         
Jytte og Hubert – 35 P. 

 
 

 
 

3. præmie Kunstcafeen             
Ulla og Finn – 34 P. 
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