
8. AUGUST 2021 PARMATCHKLUBBEN BLOKHUS

Taler vi for meget om vejret?????? 
Ja så absolut - det er spild af krudt, da alt indtil dato har været under kontrol. Så 
må vi på det kraftigste opfordre til, at enhver chikane af ledelsen FOR AT 
ÆNDRE VEJRET i dagene op til matcherene, ophører med øjeblikkelig 
virkning, da der ellers vil ‘blæse andre vinde’. 

Tom Bille skal i løbet af august opereres i sit knæ, og der er nu allerede opstået 
frygt for, om han så stadig kan gå ‘på knæ’ i fodenden af sin seng lørdag aften, 
før næste dags parmatch og arrangere vejrret. Så Gitte Bille tager over i denne 
uheldige situation - spørgsmålet er nu om hun når at sige AMEN før hun hopper 
i kanen til Tom -. Om det lykkedes finder vi ud af til næste match. Held og lykke. 

SKARPE 
PARMATCHERE 
MED ISKOLDE 

NERVER 
SÆTTER 

DAGSORDENEN
TÆT PÅ HUL 2 

KNUD ERIK 4,11 M 

 Gavekort Iscafeen

TÆT PÅ HUL 14 
KLAUS JØRGEN 5,54 M 

Gavekort Iscafeen

BIRDIEBOLDE 
ANETTE, BIRGIT OG 

KLAUS JØRGEN

 Regnvejrsfoto 

Redaktionen har 
ikke formået at 

finde et billede af 
regnvejr fra 

parmatch og har 
lånt ovenstående 

BREAKING NEWS
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Greensome - Parmatch superiore!! 
Blokhus Greensome - er som sædvanligt en matchform som 
fordrer gnidningsløst samarbejde mellem parrene for at kunne 
præstere på højeste hylde. Så derfor er det heller ikke helt 
tilfældigt at netop dagens 3 vinderpar rydder bordet. De 
besidder alle det rette ‘killerinstinkt’ og kan præstere under 
højt pres - eller de startede dagen med nogle gin og tonics for 
at bringe nerverne i ro - vælg selv - begge dele virker perfekt. 

Førstepladsen gik igen til Gitte & Klaus Jørgen (stamkunder 
hos være sponsorer) - et superteam med en klar rollefordeling 
og en perfekt fordeling af evner - den ene besidder 
‘killerinstinkt’ og den anden klarer sig med gin og tonic - 
simpelthen det perfekte MIX. - overlegne vindere som nok 
sover godt i nat. 43 points. 

Andenplads til Dorte & Lars- simpelthen i deres rette element 
der optræder som fisk i vandet - EN GOD SILD og en 
SILDEHAJ som elsker ‘søde sager’ - måske ikke umiddelbart 
den bedste kombination, men det virker perfekt for dem, og 
det lykkedes dem at ‘sætte krog’ i en flot andenplads med 41 
Points. 

Tredjeplads til Hanne & Kjeld - superhomogent hele vejen 
rundt på banen med et par enkelte stregede huller (bare lige 
for at gøre det spændende og ikke at være totalt overlegne). 
Godt gået at klemme sig ind i præmierækken som det sidste 
par med god afstand til de efterfølgende par. 40 points. 

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 60 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 12. September - 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 sensommeren 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. 

PARMATCH 
TOPPEN AF 

POPPEN

1. præmie Nordstjernen til 
Gitte & Klaus Jørgen - 
43P. 

2. præmie Cafe Peace til 
Dorte & Lars - 41P. 

3. præmie KUNSTCAFEEN - 
Hanne & Kjeld 40P. 
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Invitation til 18. julInvitation til 18     
INVITATION TIL 12. Sept. PARMATCH

Matchstart søndag 12. Sept. kl 09.00 
søndag 18. juli kl 09.00

Vi spiller Blokhus MIX
Blokhus MIX - 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. 
Alle par 3 huller spilles som Greensome - hvor alle spillere driver ud og derefter vælges en bold at 
spille videre med. Alle par 5 huller spilles som Foursome med kun en bold og hvor damerne slår ud 
på hullerne 6 og 9 fra tee 58(gul) og herrerne slår ud på hullerne 11 og 13 fra tee 50(rød). Alle par 4 
huller spilles som alm. stableford, Holdene opdeles i 3 rækker A-B-C efter handicap, og en vinder 
findes fra hver gruppe. De endelige placeringer tilfalder derefter hvem som har flest points. 
 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 5. september 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 (2 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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