
18. september 2022                                                                                                              PARMATCHKLUBBEN 
BLOKHUS 

 

Så er der Is til de 
glade vindere - tæt 

på flaget 
TILLYKKE med 

gavekort til 
Iscafeen 

 

 

 

TÆTTEST PÅ HUL 2            

Knud Erik Justesen      

8,83 cm           

 

 

TÆTTEST PÅ HUL 14           

Finn Kristensen                     

3,42 cm 

 

 

Birdie Bolde 

PARMATCH 

 

Sorte skyer over Parmatch Klubben. 

Vejret er jo altid godt på Parmatch søndag – men det så ikke godt ud da de morgenfriske Parmatchere mødte op 

i klubben søndag morgen, det regnede en del men det var jo INDEN matchen startede. 

Da matchen gik i gang 09:10 forsvandt skyerne som lovet og der blev super flot golfvej med solskin og lidt vind. 

Desværre var der nogle der tog hjem før det gode vejr startede og det var jo ærgerligt – for dem. 

 



18. september 2022                                                                                                              PARMATCHKLUBBEN 
BLOKHUS 

Omvendt Foursome. 
 

Det blev til 30 friske og glade golfere der tog dagens 
udfordring op med Omvendt Foursome, og der blev 
kæmpet bravt, måske nok mest fra Gul Tee. 
Det blev kun til 2 Birdie Bolde – men også noget så sjældent 
som en Eagle på hul 10 af Bente – Stort TILLYKKE.  
 
Det blev en tæt match da 2 af præmiepladserne blev afgjort 
af bedste bagni. 
 
Tættest hullet på hul 2 og 14, gavekort til 
Iscafeen/Strandkiosken, blev vundet af henholdsvis Knud 
Erik med 8,83 og Finn med 3,42 – godt gået.  
 
1. præmien som er et gavekort til Nordstjernen gik til Bente 
og Kaj med 35 point og bedste bagni, et flot resultat der kun 
opnås dyb koncentration og perfekt samarbejde som også 
gav en Eagle. 
 
2. præmien som er et gavekort til Cafe Peace, gik til Gitte og 
Klaus også med 35 point. De trofaste og rutinerede 
Parmatchere havde fra start lagt en god og vindende 
strategi.   
 
3. præmien som er et gavekort til Kunst Cafeen, gik til Anne 
og Martin med 31 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 er glade for den store opbakning til alle vores søndags 
Parmatch Match turneringer. 
 

Afslutnings Match er søndag den 16. oktober hvor 
vi spiller Irhish Rumble, der er allerede sendt 
invitation ud – så det er med at få sig meldt til. 
 
 

TAK TIL ALLE OG PÅ GENSYN. 

 

PARMATCHKLUBBEN – LÆNGE LEVE 

 

 

 

Hvem kan ikke 

bruge et dejligt 

Gavekort – 

TILLYKKE 

 

 
 

1. Præmie Nordstjernen     
Bente og Kaj - 35 P. 
 

 

 
 

2. Præmie Cafe Peace     
Gitte og Klaus – 35 P. 

 

 

 
 

3. Præmie Kunstcafeen      
Anne og Martin – 31 P. 
 

 

 


