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Denne gang 

lykkedes det 

virkelig at komme 

tæt på hullet. 

 

 

TÆT PÅ HUL 2               

Gitte Sanne Bille                      

0,35 cm            

Gavekort Iscafeen 

 

TÆT PÅ HUL 14          

Allan Jensen                 

0,74 cm 

Gavekort Iscafeen 

 

Igen en overdådig 

fantastisk buffet 

BREAKING NEWS 

 
 BIRDIE REGN OVER PARMATCH’ERE 
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BLOKHUS 

 

Blokhus Mix med ændring. 
 

Så blev der endelig spillet PARMATCH igen og reglerne var 
godt mixet – så det var med at holde tungen lige i munden. 
 
64 morgenfriske og glade golfere var mødt op og for 
lige at køle de aller varmeste spillere lidt ned havde vi 
sørget for lidt tung dug de første par huller, efterfulgt af 
perfekt golfvejr. 
 
Matchen var denne gang inddelt i 3 rækker A – B og C. 
 
A rækken blev vundet af Henriette og Torben med 40 P 
Gavekort til Cafe Peace 4 x stjerneskud. 
 
 B rækken blev vundet af Jytte og Poul med 41 P 
Gavekort til Nordstjernen 4 x månedens menu. 
 
C rækken blev vundet af Kirsten og Peter med 36 P 
Gavekort på kr. 400 til Kunstcafeen. 
 
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 som er afslutnings matchen er  søndag den 
10. oktober hvor vi spiller Mexican Scramble 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 

 
 

 

Velspillende 

parmatchere i 

præmierækken – 

TILLYKKE 

 
 

1. præmie Nordstjernen    
Jytte og Poul – 41 P. 
Vinder i B rækken 
 

 
 

2. præmie Cafe Peace         
Henriette og Torben–40 P. 
Vinder i A rækken 

 

 
 

3. præmie Kunstcafeen             
Kirsten og Peter – 36 P. 
Vinder i C rækken 
 

 

 


