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Anders Jansons Minne 

Tack för matchen

Bro-Bålsta Golfklubb vann
en klar seger i den 17e
hickory matchen om trofén
Anders Jansons Minne. Där -
med är matchen tillbaka på
sin långtids trend med åtta
segrar för BBGK under de
senaste tio åren mot endast
två för Svenska Golfhistoris-
ka Sällskapet.

BBGK tog ett grepp om matchen redan i för-
middagens greensomematcher med två vins-
ter och två delade matcher. Alla fyra matcher-
na gick till sista hålet, men det var föga tröst
för golfhistorikerna som dessutom befann sig
två ned i hålräkningen.
Efter lunchen, med den goda soppan i

 magen, gjorde SGS spelare ett ryck ute på Sto-
ra banan. Med ett hål kvar att spela av fyrbolls -
matcherna hade de vunnit en match och två
matcher stod all square. Med full utdelning
kunde det ha blivit lika i matchpoäng, men
BBGK höll emot. Restultatet blev 5–3 och två
upp i hålräkningen.
”Vi kan inte ens säga att det var ’knappt men

klart’ – det var bara klart”, säger SGS lagkap-
ten Pehr Thermaenius.

● Vad tänker du efter en sådan förlust?
”Jag tänker på hur kul det är att få delta i en

sådan här stor golfmatch. Och så tänker jag på

vännerna i Bro-Bålsta Golfklubb som bjuder
på sina höstmogna banor och anstränger sig
för att dagen ska bli innehållsrik – från varma
scones på morgonen till applåderna vid
priscermonin.”
● Vad tänker du om ditt lag?
”Det är åtta goda golfspelare. Vi spelade

bra. Under dagen såg
jag fina svingar, häp-
nadsväckande recove-
ries och säkra puttar.”
”Vi hade två spelare

som inte spelat i mat-
chen tidigare: Börje
Torstenfelt och Tom
Berg gren. De delade
 sina matcher på för-
middagen och vann
tillsammans sin fyrboll
på eftermiddagen.”

● Vad tänker du mot-
ståndarna?
”Det hördes en del

stön och stånk från
min motståndarkap-
ten Patric Andersson
när han jobbade för att
samla ett lag. Men
BBGK har en dold
hickoryreserv, som
med stöd av vinnar-
säkra stamspelare ger
laget styrka.”

”Och så tänker jag på
hur kul det var att se junioren Rasmus Rönn-
berg spela för klubben. Han friskade upp sitt
lag – samt bidrog med en och en halv match-
poäng.”
● Till sist, vad tänker du om trenden?
”Den tillhör golfhistorien. Jag är övertygad

om att våra spelare ska vinna.” 

Saken är klar: SGS Andreas Nilsson och Ola Welander gratulerar sina övermän Rasmus Rönnberg och Mikael Edin på nians
 green. BBGK vann den sista fyrbollsmatchen och säkrade segern i lagmatchen. 

Börje
Torsten-
felt och
Tom Berg -
gren spe-
lade för
första
gången i
matchen
och vann
sin fyrboll.

Rasmus
Rönnberg
var en frisk
fläkt och
stabil
poäng -
plockare i
BBGKs lag.



Matchfakta: Hickorymatch mellan Bro-Bålsta Golfklubb och Svenska Golfhistoriska Sällskapet den 15 september 2019 hos
BBGK. Vi spelade nio hål greensome på Hickorybanan och nio hål fyrboll på Stora banans hål 1–9.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet. E-post: info@golfhistoriska.se . Webbplats:
http://golfhistoriska.se. Plusgiro: 609 21 31-9. Bankgiro: 5024-8871. Medlemsavgift: 200 kr/år.SVEN
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n Greensome: BBGK 3  – SGS 1. Hålräk-
ning: BBGK 2 upp .

Britta Nord – Rasmus Rönnberg
(BBGK) delade med Ulf Smedberg –
Börje Torstenfelt (SGS).

Per Fylking – Peter Lindskog (BBGK
vann över Peder Kruse – Ola Welander
(SGS).

Mikael Edin – Jörgen Rönnberg
(BBGK) delade med Tom Berggren –
Alexander MacNally (SGS).

Robert Leonardi – Lars Sönnerfors
(BBGK) vann över Ingvar Ritzén –
Andreas Nilsson (SGS).
n Fyrboll: BBGK 2 – SGS 2.
Hålräkning: A/S.

Peder Kruse – Ingvar Ritzén (SGS)
vann över Britta Nord – Mats Jönsson
(BBGK). 

Patric Andersson – Peter Lindskog
(BBGK) vann över Alexander
MacNally – Ulf Smedberg (SGS).

Tom Berggren – Börje Torstenfelt
(SGS) vann över Per Fylking – Jörgen
Rönnberg (BBGK).

Mikael Edin – Rasmus Rönnberg
(BBGK) vann över Ola Welander –
Andreas Nilsson (SGS).

n Resultat av lagmatchen : BBGK 5 –
SGS 3. Hålräkning: BBGK 2 upp.

n Vi spelar den 18e matchen om
 Anders Jansons Minne den 20 septem-
ber 2020.

1. Dagens grymmaste green var åttan
på Stora banan. Mats Jönsson var en
av dem som fick känna på dess vrede. 
2. Lasse Sönner fors sänkte en stor
putt på sista hålet i greensome. Han
fick dricka och beröm av sin kapten.
3. Peder Kruse och Ingvar Ritzén tog
spetsen i SGS återhämtning i fyrbol-
larna på eftermiddagen. 
4 och 5. Två gamla poängplockare
gjorde comeback i SGS lag – Alexan-
der MacNally och Ulf Smedberg (jo-
då, även den putten gick i hål).  
6. Dagens värsta stymie drabbade
Andreas Nilsson och Ingvar Ritzén. 
7. Här är de som gör matchen: Bro-
Bålsta Golfklubbs kapten Patric An-
dersson och Gunnar Gradin, som är
matchens ordningsman och som
brygger ginger beer till vagnen.
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