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Tak for i år - vi ses igen i 2022 
Så fik vi afsluttet 2021 - en sæson som hen af vejen har budt på udfordringer 
med håndtering af corona restriktioner - men som nu endeligt ser ud til at være 
tilbage til normal igen.  

Vi har haft 90 spillere gennem parmatchklubben i sæsonen 2021 - hvilket er en 
nedgang i forhold til tidligere år, men vi er glade for den opbakning som vi 
oplever til vore arrangementer - MANGE TAK FOR  DET. 

Vor ambition for 2022 sæsonen er at skubbe lidt til ‘overliggeren’ så at vi kan 
præsentere den bedste sæson nogensinde - og det kan vi selvsagt kun gøre hvis 
vi har jeres fortsatte opbakning. Så derfor pas godt på jer selv hen over vinteren. 
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TÆT PÅ HUL 2 
GITTE 4,50 M 

 Gavekort Iscafeen

TÆT PÅ HUL 14 
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Parmatch - afslutningsmatch 2021 !! 
Mexican Scramble - sjovt holdspil som stiller krav til spillernes 
strategiske færdighededer, og hvor samarbejde og holdånd er 
nøglen til succes. Så derfor IKKE tilfældigt at netop dagens 
vindere ender i top 3, og løber med alle præmierne.    

Førstepladsen med gavekort til NORDSTJERNEN, gik til Ulla 
& Finn / Katja & Claus, efter en overlegen indsats og en score i 
75 P. - det rygtes at holdet er blevet tilbudt at spille i Rom til 
næste Ryder Cup på europæisk grund - men direkte adspurgt 
har de dog afslået tilbuddet da de foretrækker Whisky, og 
sikkert skal spille parmatch alligevel på samme tid. 

Andenplads med gavekort til CAFE PEACE, gik til Birthe & 
Ejvind / Gitte & Tom, med en fin score på 77 P.  Holdet blev 
båret rundt af Birthe & Ejvind som leverede ‘bomberne’ og 
sikrede holdet en plads i præmierne - det siges at Tom og Gitte 
er slidt op, efter at have arbejdet på det gode vejr hele ugen op 
til afslutningen, men Tom var alligevel i stand til at løfte 
‘køllen’ , til gavn for holdet på de afgørende huller - hvilket er 
forklaringen på den flotte andenpræmie - GODT GÅET!!!!..   

Tredjepladsen med gavekort til KUNSTCAFEEN, gik til Lotte 
& Jens Ulrik / Dorte & Lars med gode 75. P. Holdets motto 
‘Vilje og talent’ har endnu engang bragt dem i position til at 
snuppe en bid af præmierne.  For jer som tænker ‘sidder Lotte 
ned på præmiefotoet’ - NEJ DET GØR HUN IKKE - hun har 
faktisk taget de høje hæle på i dagens anledning, for at være 
sikker på at få hele torsoen med på billedet - TILLYKKE.. 

Det var så afslutningen på årets sidste match - ENDNU 
ENGANG - MANGE TAK FOR JERES OPBAKNING. Uden jer 
kunne vi ikke arrangere disse matcher på samme niveau.  

Vi bliver lige nødt til endnu engang at fremhæve 
GOLFCAFEEN - Erik, Noy og Pannapalat får bare det hele til 
at gå op i en højere enhed, MANGE TAK TIL DEM FOR 
DERES INDSATS  - DE ER SIMPLETHEN TIL KRYDS OG 
BOLLE MED SLANGE (ikke en madret men ros til køkkenet).  

Vi ser frem til et stort fremmøde til den næste sæson 2022. 
Brug nu vinterpausen til at opbygge jeres kondital, og at træne 
mental styrke, så at i kan fremstå i en bedre fremtoning end i 
2021 - i har alle et renomme at tage vare på. Blokhus 
parmatchere bærer stoltheden i hjertet, og genkendes på deres 
sublime evne til at rydde kagefadet, og tømme fadølsanlægget i 
en ruf. HUSK - AT VÆRE SUBLIM FORPLIGTER. 

Så gør jer klar til 2022 - DET BLIVER VILDT.!!!!

PARMATCH 
TOPPEN AF 

POPPEN

1. præmie Nordstjernen til 
Ulla & Finn - Katja & 
Claus - 75. P 

2. præmie Cafe Peace til 
Birte & Ejvind - Gitte & 
Tom - 77. P 

3. præmie KUNSTCAFEEN - 
Lotte & Jens Ulrik - Dorte 
& Lars - 79 P. 
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