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Så er der is til hele 
familien og de skal 
selvfølgelig spiser 

på Parmatch 
søndag hvor solen 

altid skinner. 

 

 

TÆT PÅ HUL 2            

Klaus Sørensen            

Gavekort Iscafeen 

 

TÆT PÅ HUL 14           

Jens Ulrik 

Gavekort Iscafeen 

 

Så er der fast føde 

PARMATCH 

 

Så blev det igen Parmatch søndag. 

Med et fantastisk oplæg fra deres makker var Birdie Pigerne på spring og hullede selvfølgelig. 

Er golf så svært, nej selvfølgelig ikke når man står op søndag morgen og er i hopla fra start til slut. 



25. maj 2022                                                                                                              PARMATCHKLUBBEN BLOKHUS 

Blokhus Scotch i sommervejr. 
 

64 morgenfriske og glade golfere var mødt op til dagens 
udfordring Blokhus Scotch som sædvanlig kræver godt 
samarbejde hele vejen rundt på de 18 huller. 
Af egoistiske grunde startede vejret med skyer – men blev 
selvfølgelig efterfulgt af solskin som det hører sig til på 
Parmatch søndag. 
 
Der blev kæmpet bravt og det var fantastiske høje score 
der blev leveret. 
 
Tættest hullet på hul 2 og 14, gavekort til Iscafeen, blev 
vundet af henholdsvis Klaus men 3,41 og Jens Ulrik med 
1,48 – godt gået.  
 
1. præmien som er et gavekort til Nordstjernen gik til Anne 
Grethe og Finn med 47 point, et flot resultat af de garvede 
Parmatchere der nok havde lagt taktikken hjemmefra. 
 
2. præmien som er et gavekort til Cafe Peace gik til Ninny og 
Poul med 45 point og ukuelig fighter vilje og godt 
samarbejde på alle 18 huller.   
 
3. præmien som er et gavekort til Kunst Cafeen gik til Katja 
og Claus med 42 point og bedste bagni og rosende omtale 
til Bente og Kaj som også havde 42 point. Katja og Claus er 
jo også garvede Parmatchere og kun få point fra ”toppen”. 
 
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 cafeen for det 
gode mad og til det altid smilende personale. 
 
Næste Match er søndag den 26. juni hvor vi spiller 
Greensome 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 

 

 

Nye og gamle 

kendinge i 

præmierækken – 

TILLYKKE 

 
 

1. præmie Nordstjernen     
Anne Grethe og Finn       
47 P. 

 
 

2. præmie Cafe Peace     
Ninny og Poul – 45 P. 

 

 
 

3. præmie Kunstcafeen          
Katja og Klaus – 42 P. 

 

 


