
  

Parmatch 
Invitation 

Søn. 8. Aug. kl 09.00 

 

  
 

Så åbner vi for Parmatch i 
August. 

Vær med i Parmatchklubben og få dig nogle gode golfoplevelser. 

Nu har du igen chancen for at tilmelde dig . 

Så snyd ikke dig selv - se at komme til tasterne. 

Vore matcher afvikles efter de til enhver tid gældende corona 
restrictioner. I øjeblikket kræver vi fremvisning at coronapas ved 

afhentning af scorekort før matchstart , for senere at kunne deltage i 
spisning og præmieafvikling. 

 



Invitation til søn. 8. Aug. parmatch 

Matchstart søndag 8. Aug. kl 09.00 

Vi spiller GREENSOME 

GREENSOME - 

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. Spillerne driver ud - Damerne 
fra 50 og Herrerne fra 58. Derefter vælger man en bold at spille videre med. Hvis Damens bold vælges slår Herren 
næste slag og vise versa, og man skiftes derefter til bolden er i hul. 

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 søn. 1. Aug. 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 (3 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 Bille tlf. 21619011 – Henning Jensen tlf 21375220 
 


