
Matchkungarna
pressar Bro-Bålsta

Matchfakta: 
l Bro-Bålsta Golfklubb vs Svenska Golfhistoriska Sällskapet l 23 september 2018 hos BBGK. l Samling kl 8.30 i klubbhuset.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet. E-post: info@golfhistoriska.se.
Webbplats: http://golfhistoriska.se. 
Plusgiro: 609 21 31-9. Bankgiro: 5024-8871. Medlemsavgift: 200 kronor per år.
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Svenska Golfhisto-
riska Sällskapet
kommer med ett se-
gertungt lag till den
16e matchen om
trofén Anders Jan-
sons Minne.
Spelarna i årets

lag har tillsammans
tagit 20 match -
poäng genom åren.

Lagets matchkungar är Dick Pop-
pelman, som har tagit fyra
match vinster, och Claes Norrby,
som har vunnit tre matcher och
delat två.

De andra spelarna har meriter
från tidigare matcher ända från
2007,  då lagets poängveteran Ulf
Smedberg var obesegrad med en
seger och en delad match.

”Den här statistiken fyller oss
med självförtroende”, säger SGS-
kaptenen Pehr Thermaenius,
”och det är rimligt tro att effekten
på våra motståndare är den mot-
satta.”

Tror du att ni vinner?
”Det känns bra – och det är mitt värsta

bekymmer . Vi måste akta oss så att vi in-
te underskattar Bro-Bålstas hickorylag.”

”Min viktigaste uppgift inför matchen
är att hålla våra spelare skärpta. Vi får in-

te tro att vi ska sopa banan med
ett av hickoryvärldens starkaste
klubblag. Det krävs arbete för att
dra nytta av vårt superläge.”
Hur har du samlat spelare till

årets match?
”Genom att skicka ut två in-

bjudningar och sedan luta mig
tillbaka. För första gången på
många år har jag sluppit ragga
spelare.”
”Det sprider sig i vårt sällskap

att matchen hos Bro-Bålsta Golf-
klubb är en höjdpunkt under sä-
songen. Det finns inte många
andra chanser – kanske ingen
alls – att delta i en lagmatch mot
så skickliga motståndare. Vi hål-
ler en golftradition vid liv och
samtidigt får vi vara med om en
fulländad golfdag.”
Hur ska du ställa upp laget?
”Till det ber jag att få återkom-

ma, som politiker brukar säga.
Men så mycket kan jag ju avslöja
att det blir ett angenämnt be-
kymmer, möjligen det värsta och
det roligaste problem jag har
ställts inför i Anders  Jansons
Minne. Jag har idel starka par att
sända ut på banan.”
Hur är din egen ställning i la-

get – det var länge sedan du
vann?

”Som lagkapten har jag förlorat sju
matcher på raken. Nu tänker jag att det är
läge för sju feta år efter de sju magra åren.
Men varken statistik eller bibliska profe-
tior räcker. Bara arbete ger oss segern. 

SGS lag har tagit 20 matchpoäng i Anders Jansons Minne

n Svenska Golfhistoriska Säll skapet möter
Bro-Bålsta GK i den 16e årliga matchen
om trofén Anders  Jansons Minne. 
n Vi spelar både på Hickorybanan och på
stora banan. Fyra matcher går ut på mor-
gonen. Därefter äter vi soppa vid långbor-
det i Utkiken. På eftermiddagen följer yt-
terligare fyra matcher.
n Handicap räknas enligt Sunningdale

Rule. Den sida som är två ner eller mer får
ett handicapslag på nästa hål.
n I lagmatchen räknas match poäng, där
vunnen match ger 1 poäng och delad
match ger 1/2 poäng. Vid lika resultat i
matchpoäng avgör holes up, det vill säga
antalet hål som laget har vunnit minus an-
tal förlorade hål. Alla  matcher spelas där-
för till sista hålet och alla hål räknas.

n Svenska Golfhistoriska Sällskapets lag:
Anders Carlson, Claes Norrby, Dick Pop-
pelman, Ingvar Ritzén, Michael Kurpatow,
Ola Welander, Sten Forsberg och Ulf
Smedberg  samt  Pehr Thermaenius (kap-
ten).
n Kontakt: Pehr Thermaenius.
Epost: pehr.thermaenius@gmail.com,
Telefon: 070 310 5861.
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Anders Jansons Minne 

SGS-kaptenen
varnar Sten Fors-
berg och de andra
spelarna i laget:
För att vinna mås-
te vi arbeta – tro
inte att vi kan so-
pa banan med
BBGK!

MATCHKUNG
Dick Poppelman har
vunnit fyra matcher.

MATCHKUNG
Claes Norrby har
vunnit tre matcher
och delat två.

Här är Ulf Smed-
bergs segerleen-
de från matchen
2007, då han var
obesegrad.


