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Firekløver med boldøje?? 
Det ser ud til at varmen i dagens match påvirkede parmatchernes 
koncentrationsevner i negativ retning, eller måske focus var rettet mod 
den ventende kolde øl på hul 19. Altså 31 hold - 558 chancer og kun 5 
birdies - det er altså godt nok udsædvanligt skidt. Herfra en opfordring til 
spillerne om at finde putteren frem og forsøg med et par øverunder.  

VIGTIG INFO - vi kan for nærværende ikke kan tilbyde buffet til vore 
matcher grundet problemer i caféen. Som det ser ud i øjeblikket kan der 
kun tilbydes smørrebrød - men vi arbejder på sagen og håber at vi kan 
komme op med yderligere alternativer senere. Grillpølser til næste gang.  
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Man kan også 
købe øl på 

Iscafeen’s / 
Strandkioskens 

gavekort. 
SKÅÅL gutter 

CLAUS JENSEN      
TÆT PÅ FLAG HUL 2 

MED 2,22 M. 

POUL KJELDSEN     
TÆT PÅ  FLAG HUL 14 

MED 0,31 M.        

SKRUPSULTNE 
PARMATCHERE PÅ 

HUL 19 

Birdiebolde. 

kun 4 spillere 
kunne denne gang  
holde nerverne i ro 

Hvor er Jytte 
Verwohlt????

PARMATCH
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Hvordan gik det så?????? 
Som sædvanligt fristes man til at sige - Tom måtte dog denne 
gang beklage at han ikke havde fuld kontrol over temperaturen 
til dagens match, og har lovet at finjustere lidt på aftenbønnen 
så at vi får 20-22 grader til næste gang!!! 

2 super skarpe mænd satte standarden for ‘tæt på flaget’ og 
scorede gevinsterne til Iscafeen/Strandkiosken. Stort tillykke 
til jer begge - HUSK at spise isene hurtigt og drikke øllerne 
langsomt - så feder de ikke…….før i morgen!!! 

Helt udsædvanligt for denne matchform blev alle 3 vindende 
par fundet ud af den gruppe af par som tilhører den bedste 
trediedel af hold målt efter handicap. MEN KLASSE 
FORNÆGTER SIG IKKE - STORT TILLYKKE TIL JER ALLE - 
NU KAN I SLAPPE AF FOR RESTEN AF SÆSONEN.                  

1 præmien gik til Henriette & Torben med suveræne 42.p og 
bedste ‘bagnier’ med gavekort til Nordstjernen - Dronningen 
og Kongen at Blokhus parmatchklub indtil næste match - så i 
bedes alle tiltale dem med ‘deres majestæter’ indtil tronskifte. 

2 præmien gik til Katja og Claus med 42 p. og gavekort til 
CAFE PEACE - I er værdige tronfølgere, og passer simpelthen 
bare rigtigt godt til udendørs terrasse sofaen med kold rosevin 
på køleren foran hele Blokhus på Cafe Peace. Simpelthen 
Parmatch EXTRAORDINAIRE - Tillykke. 

3 præmien gik til Gitte og Klaus med 41 p. og gavekort til 
KUNSTCAFEEN  - endelig tilbage i vinderrækken efter en 
pause med ‘svingende’ præstationer - måske i har holdt lidt 
igen med G&Terne - så giv den bare gas på kunstcafeens 
udsigtsbar. 

ROSENDE OMTALE - tilfalder samtlige spillere for jeres 
tilgang til spillet - MANGE TAK for den fine support til vore 
matcher. DET ER JER SOM SKABER DENNE KLUB. 

HURRA - HURRA - HURRA   -   BLOKHUS 

VI SES TIL NÆSTE MATCH SØNDAG 17. juli - find i bare 
shortsene og poloerne frem - vi garantere for vejret som 
sædvanligt. 

obs - venligst bemærk at fremadrettet hæfter man for bestilt 
mad til vore matcher såfremt man aflyser deltagelse i match 
senere end lørdag kl 1200 før følgende søndags match. 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!!!!!!!! 
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PARMATCH 
toppen af poppen 

Fra oven: 

1 præmie - Nordstjernen 
Henriette & Torben                
med 42 P. - 24 P.  hjem 

2 præmie - Cafe Peace 
Katja & Claus med 42 P, . 
23 P. hjem 

3 præmie - Kunstcafeen 
Gitte & Klaus  med 41. P - 
alene om ‘bronzen’ 
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PARMATCHKLUBBEN  

VI INVITERE TIL MATCH  

Søndag 17. juli 2022 KL 09.00 

VI SPILLER FOURSOME 
Vi serverer lækre store pølser fra grillen                                                          

2 pølser med brød og hele ‘svineriet’ KUN dkr 50,00                                  
3 pølser med brød og hele ‘svineriet’ KUN dkr 70,00 

Der er åbnet for tilmelding via golfbox. 

sidste tilmelding søndag 10. juli, 2022 kl 23.59 
som vanligt flotte præmier til 3 bedste hold - tæt på flaget hul 2 & 14 - birdiebolde til de 
skarpe. Holdene indeles i 3 grupper A/B/C efter handicap - og en vinder findes for hver 

gruppe - vinderne tager 1., 2., og 3. pladsen rangeret efter endelig score. 

FOURSOME - 

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. DER SPILLES MED KUN 1 BOLD PER 
PAR og spillerne skiftes til at slå til bolden til den er i hul - Spillerne driver ud - 
Damerne fra 50 PÅ Hullerne 2-4-6-8-9-11-13-15-17 og Herrene fra 58 På 
hullerne 1-3-5-7-10-12-14-16-18.  VÆR OPMÆRKSOM PÅ HULNUMRENE - 
SOM ER SAMMENSAT FOR AT TILGODESE LIGE MANGE PAR 3-4-5 TIL 
DAMERNE OG HERRENE.

Husk - eventuel afmelding til match efter seneste tilmelding skal foregå direkte til 
matchledelse på nedenstående telefoner. OBS - ved afmelding efter kl 1200 lørdag 
før matchstart hæfter man for bestilt mad - som eventuelt kan betales til Henning 

på mobilpay. 

Annette 21375221 - Gitte 20782279 - Tom 21619011 - Henning 21375220
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