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SÅ SKETE DET - REGNVEJR!! 
Det som alle parmatchere ‘elsker’ at tale om - nemlig vejret - det man i 
parmatchklubben normalt har fuldstændig styr på - KIKSEDE endeligt 
efter 3 års tørke - HVAD FANDEN ER MENINGEN OG HVEM HAR 
SKYLDEN??????? - Ja det ved vi jo allerede godt!!!!. 

Tom Bille måtte endelig erkende at godt vejr med højt solskin er nemt at 
arrangere, men når det kommer til godt ‘golfvejr’ hvor man gerne vil have 
vindstille med mange skyer - ja det er straks sværere - så Tom har nu lovet 
at justere lidt på ‘knapperne’ så vi ikke igen skal belemres med 5 
MINUTTERS REGNVEJR midt i parmatchen. OG TAK FOR DET TOM.   
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Birdie bolde til 
‘Hønsene’ 

Gavekort til de 
brølende ‘løver’ 
- stort tillykke 

til jer alle 

LEIF PEDERSEN     
MEGET TÆT PÅ FLAG 

HUL 2  

FINN KRISTENSEN    
TÆTTERE END TÆT 

PÅ  FLAG HUL 14          

GITTE, MARIANNE, 
NINNY, MAJBRIT, 
DORTE OG GITTE. 

NAM NAM  

SULTNE 
PARMATCHERE 

FLOKKES 
OMKRING FADENE 

BON APPETIT

PARMATCH
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Hvordan gik det så?????? 
Alt i alt - en fuldstændig udsædvanlig dag med kæmpe 
oplevelser!!! AAB vinder (endelig) en fodboldkamp - de danske 
bowling kvinder vinder 3 medaljer til EM og viser at de forstår 
at ‘trille’ med kuglerne - Spies rejser dropper ‘formanden og 
morgenbolledamerne’ i markedsføringen efter 40 år, selv om 
alle idag skriger på ‘PILLEFYR’ som en udvej på dagens energi 
problemer, ALTSÅ hvordan passer det lige sammen???????. 
OG JA SELVFØLGELIG - Parmatchklubben viser igen at man 
kan spille golf på et fuldstændigt overlegent niveau, SOM JO 
TOTALT overskygger alle andre nyheder som dagen bragte. 

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 - men alle vinderne af Birdiebolde var 
denne gang kvinder  MEN KLASSE FORNÆGTER SIG IKKE!!                 

1 præmien med gavekort til NORDSTJERNEN - gik til Mette & 
Ole med suveræne 45.p - Dronningen og Kongen at Blokhus 
parmatchklub indtil næste match - i sandhed fuldstændigt 
fantastisk skønt at se dem tilbage i TOPPEN AF POPPEN. 

2 præmien med gavekort til CAFE PEACE  gik til Marianne & 
Sven Erik med 44 p. og bedste bagnier - REN LYKKE når når 
nogle af de ‘nyere kendinge’ BRAGER IGENNEM med golf på 
højeste niveau Simpelthen Parmatch EXTRAORDINAIRE - 
Tillykke. 

3 præmien med gavekort til KUNSTCAFEEN, gik til Dorte & 
Lars - også med 44 P. - ‘gamle kendinge’ som forstår alle 
finesserne ved god parmatch og hvordan man får spillet til at 
udfolde sig på en graciøs facon. FANTASTICO!!!! 

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 18. September - find i 
bare shortsene og poloerne frem - vi garantere for vejret som 
sædvanligt og håber på stort fremmøde. 

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  
Mette & Ole med 
suveræne 45 P. 

2 præmie - Cafe Peace 
Marianne & Sven Erik med 
44 P. - bedste bagni. 

3 præmie - Kunstcafeen 
Dorte & Lars ligeledes 
med 44 p. 
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PARMATCHKLUBBEN  

VI INVITERE TIL MATCH  

Søndag 18. september 2022 KL 09.00 

VI SPILLER ‘omvendt’ FOURSOME 
Vi serverer 3 stk. smørrebrød til KUN 75,00                                                                            

Der er åbnet for tilmelding via golfbox. 

sidste tilmelding søndag 11. september, 2022 kl 23.59 
som vanligt flotte præmier til 3 bedste hold - tæt på flaget hul 2 & 14 - birdiebolde  

‘OMVENDT’ 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 58 på ulige huller  og Herrene fra 50 på lige huller (hvilket er det 
‘omvendte’)   

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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