20. juli 2022

PARMATCHKLUBBEN BLOKHUS

Øvelse gør mester
denne gang var det
rigtig tæt på flaget
TILLYKKE med
gavekort til
Iscafeen

TÆTTEST PÅ HUL 2
Annette Christensen
1,15 cm

TÆTTEST PÅ HUL 14
Ejvind Olesen
1, 70 cm

Mogens viser pølsen
frem

PARMATCH

Så blev det igen Parmatch søndag.
Med et fantastisk oplæg fra deres makker var der 5 Birdie bolde – selvfølgelig ikke så mange i forhold til det
fantastiske og perfekte golfvejr der var.
Som noget nyt prøvede vi ”grill-selv” pølser med dejlig hjælp fra dygtige Parmatchere – Tusind tak for det og
køen blev hurtig lang, efter de gode specialiteter.

20. juli 2022

PARMATCHKLUBBEN BLOKHUS

Foursome i ” vindstille” vejr.
70 morgenfriske og glade golfere var mødt op til dagens
udfordring Foursome, og vejret var måske ikke helt så
vindstille som mange kunne ønske, men der blev trods det
lavet pæne høje score.

Hvem kan ikke
bruge et dejligt
Gavekort –
TILLYKKE

Denne match var inddelt i A – B og C grupper hvilket
bevirker en lidt større ”spredning” i præmierækkerne.
Tættest hullet på hul 2 og 14, gavekort til
Iscafeen/Strandkiosken, blev vundet af henholdsvis Annette
med 1,15 og Ejvind med 1,70 – godt gået.
1. præmien som er et gavekort til Nordstjernen gik til Anne
og Martin med 40 point, et flot resultat der kun opnås ved
at holde hovedet koldt og putteren varm på hele runden.
2. præmien som er et gavekort til Cafe Peace, gik til Dorte
og Lars med 38 point. De trofaste og rutinerede
Parmatchere havde stillet skarpt på alle 18 huller.

1. Præmie Nordstjernen
Anne og Martin - 40 P.

3. præmien som er et gavekort til Kunst Cafeen, gik til Ingrid
og Henning med 36 point, så kan de sidde på Kunstcafeen
og lægge taktikken til næste match.
Og husk det gælder ikke om at vinde men om at deltage og
vi vil gerne takke for den store opbakning til søndagens
match.
Stor tak til hjælperne ved grillen og anretterbordet.

2. Præmie Cafe Peace
Dorte og Lars – 38 P.

Næste Match er søndag den 21. august hvor vi spiller
Blokhus Mix, der er allerede sendt invitation ud – så det er
med at få sig meldt til.
TAK TIL ALLE OG PÅ GENSYN.
PARMATCHKLUBBEN – LÆNGE LEVE

3. Præmie Kunstcafeen
Ingrid og Henning – 36 P.

