
PARMATCHKLUBBEN

SIDSTE UDKALD for tilmelding  

Parmatch søn. 17. juli kl 09.00 
Vi serverer 2 store pølser m/brød og hele svineriet til Dkr 50,00

eller 3 store pølser m/brød og hele svineriet til Dkr 70,00  

SENEST TILMELDING søn. 10 juli  KL. 24.00 

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.

Et par består af en dame og en herre spiller - spillerne behøves ikke nødvendigvis at være 
i ægteskabslignende forhold - men spilles som en klubturnering hvor medlemskab at 
Blokhus golfklub er adgangsgivende.
Medlemskab af parmatchklubben er Dkr 350,00 per par for hele sæsonen (7 matcher) eller 
alternativt Dkr 100,00 per match per par for par som kun kan spille få kampe i sæsonen.
Betaling med mobilpay til Henning på 21375220 - eller alternative kontant til matchledelse 
på spilledag før match.
 Tilmelding som vanligt via Golfbox og under klubtunering. 

HUSK - eventuel afmelding efter seneste tilmelding skal foregå direkte til Parmatchklubbens 
matchledelse på email parmatch@yahoo.dk - afmeldinger senere end 48 timer før matchstart skal 
telefoneres ind til matchledelsen på et af nedenstående telefon numre. 

Annette - 21375221 Gitte - 20782279 - Tom 21619011 - Henning 213752 


