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ER Parmatchere = Superatleter?? 
Svaret er JA - nøglen er at holde sig varm over en lang vinter uden 
parmatch, for derefter at springe ud veloplagte, blodtørstige og 
kampparate, når Parmatch byder op til dans.  

74 parmatchere bød hinanden op til en god omgang ‘Irish Rumble’  i vor 
åbningsmatch med mottoet ‘HER TAGER VI IKKE GIDSLER - VI 
SPILLER FOR AT VINDE - OG KAN VI IKKE VINDE IDAG, SÅ SKAL VI 
I HVERT FALD FORREST I KØEN TIL NÆSTE MATCH.!!!  

MANGE TAK FOR JERES SUPER OPBAKNING TIL VORE MATCHER. 
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Smilende 
parmatchere  

‘napper’ 
Iscafeen’s 
gavekort 

JONNA KANDE      
TÆT PÅ FLAG HUL 2 

MED 0,54 M. 

ANNE GRETHE 
PEDERSEN - HUL 14 

MED 5,42 M.        

SKRUPSULTNE 
PARMATCHERE PÅ 

HUL 19 

Som det klart 
fremgår af 

ovenstående 
billede af de 

vindende ‘birdies’ 
så var pigernes 
toilet desværre 

lukket på dagen. 

PARMATCH
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Hvordan gik det så?????? 
Kan det blive meget bedre??  - som sædvanligt - super godt 
golf vejr - sjov spilleform - glade mennesker - så er det sagt!!! 

2 super skarpe piger satte standarden for ‘tæt på flaget’ og 
scorede gevinsterne til Iscafeen/Strandkiosken. Stort tillykke 
til jer begge - HUSK at spise isene langsomt så feder de 
ikke…….nær så meget!!! 

1 præmien gik til Annette & Henning / Henriette & Torben  
med suveræne 99.p og gavekort til Nordstjernen - højeste 
score nogensinde i parmatch regi. Henriette ‘stak’ lidt ud med 
41 p. og 2 dårlige slag på hele runden - tænk hvis hun dog bare 
kunne tage sig sammen, så havde scoren rundet 100 P. for 
holdet - så tag dig DOG sammen kvinde. (citat Torben) 

2 præmien gik til Hanne & Keld / Birgitte & Ole med 96 p. og 
gavekort til Kunstcafeen, næsthøjest score nogensinde i 
Parmatch regi - Stort cadeau til holdet for at vise ukuelig 
fightervilje, og at holde fanen højt gennem hele matchen. God 
blanding af et par erfarne parmatchere, og et helt spritnyt par 
får det hele til at svinge på øverste hylde med en imponerende 
score. Simpelthen Parmatch EXTRAORDINAIRE - Tillykke. 

3 præmien gik til Bente & Kaj / Lisbeth & Lars med 93 p. og 
gavekort til Cafe Peace efter hårfin afgørelse, og bedste bagnier 
til andet rivaliserende hold. Igen en kombination af 2 ‘gamle’ 
kendinge og et helt spritnyt ‘juniorhold’ hvilket lader til at 
være en sprængfarlig kombination når den gælder Irish 
Rumble. Det er hermed bevist at med erfaring,  finesse og en 
god ‘gameplan’, så er man godt på vej til at vinde præmier i 
Parmatchklubben imod alle odds. KÆMPE TILLYKKE - rigtigt 
flot spillet. 

ROSENDE OMTALE - tilfalder Katja & Claus /Lise & Ole  - 
som også scorede 93 p. - bedre held næste gang - i mangler 
bare lige det sidste. MÅSKE skulle i lige tage nogle lektioner 
hos vore pro’er - eller bare også tage lidt af kartoflerne og ikke 
kun kød, når i spiser jer gennem buffeten. 

TIL JER ALLE - MANGE TAK for jeres fine humør hele vejen 
igennem og TILLYKKE med de mange fine scores på dagen - 
HUSK det er jer som skaber denne klub og det skal i have 
STOR ROS for!!!!! 

VI SES TIL NÆSTE MATCH SØNDAG 22. MAJ - find i bare 
shortsene og poloerne frem - vi garantere for vejret som 
sædvanligt. 
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PARMATCH 
toppen af poppen 

Fra oven: 

1 præmie - Nordstjernen 
Annette & Henning / 
Henriette & Torben                
med 99 P. - ny rekord 

2 præmie - Kunstcafeen 
Hanne & Keld / Birgitte/Ole 
med 96 P, . superscore 

3 præmie - Cafe Peace 
Bente & Kaj / Lisbeth & 
Lars med 93. P - Flot 
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PARMATCHKLUBBEN  

VI INVITERE TIL MATCH  

Søndag 22. maj 2022 KL 09.00 

VI SPILLER BLOKHUS SCOTCH 
vi serverer Kokkens forårs buffet til kun Dkr 125,00  

eller alternativt 3. stk. smørrebrød til KUN Dkr. 75,00 

Der er åbnet for tilmelding via golfbox. 

sidste tilmelding søndag 15. maj, 2019 kl 23.59 
som vanligt flotte præmier til 3 bedste hold - tæt på flaget hul 2 & 14 - 

birdiebolde til de skarpe. 

Blokhus Scotch -  
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 Herrene fra 58 - og på 
par 3 hullerne vælger man derefter en’ bold at spille videre med indtil bolden er i hul - På 
alle andre huller slår man næste slag efter der er drivet ud til sin partners bold, hvorefter 
der vælges en bold at spille videre med, indtil bolden er i hul. For alle huller gælde det at 
Hvis Damens bold vælges slår Herren næste slag og vise versa, og man skiftes derefter 
til at slå indtil bolden er i hul. 

Husk - eventuel afmelding til match efter seneste tilmelding skal foregå 
direkte til matchledelse på email parmatch@yahoo.dk - afmelding 

senere end 48 timer til matchstart skal indtelefoneres til nedenstående 

Annette 21375221 - Gitte 20782279 - Tom 21619011 - Henning 21375220
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