Ryder Cup- 2019 av BelfrageBladet
Belfragebladet presenterar idag de tävlande för Ryder Cup -2019 och
med analyser som ger dig allt du behöver veta inför Ryder Cup -2019.
Vilka spelare man bör undvika? Vem bör man leta upp för att kunna ta
en öl? Vem lägger spyan först? Vem är fansens favorit? Vem bär
laget? Svaret finner du nedan!

Lag Syd:
Axel Voss – En kille som har en lugn och fin swing. När han lirar på sitt bästa
spel glider det ut fina drivear mitt på fairway och mediokra järnslag upp på
green. Ibland brukar han även dra upp sin naturliga slice på ett litet dogleg och
säger ”Man måste jobba med slicen, inte mot den”. Sitter närspelet kan han
bidra till en vinst för Lag syd. Han lider dock ofta av hårda bakfyllor och ett
ihärdigt skoskav, en kombination som fällde Rory McIlroy under Brittish Open
2018. Kommer Axel kröka för mycket? Klarar han att hålla inne spyan? Ska
skoskav bli fallet för Lag Syd?
Odds:
• Skoskav – 1.5
• Bakisskakningar – 2.0
• Hole in One – 12.0
Mange ” PangeMange ”Lundh -Mange gör som namnet. Han pangar. Han
kännetecknas av fina järnslag, busiga drivear och knasiga wedgear. Han har
jämn och fin nivå som alltid gör att man kan hitta bollen. Det är en fördel. Men
ibland kan hans klubbor busa lite väl mycket vilket är direkt proportionellt mot
alkoholnivån. Kan han klara att sluta kröka i tid? Ska hålla inne bakisbajsen göra
PangeManges slag odugliga? Som kapten för lag syd förväntas han leda laget
mot seger genom att leda laget segervisst kring varje dogleg. Blir hålet rakt
dock. Då är det lurigt.
Odds:
• Slice 0.7
• Banspya- 2.5
• Birdie-7.0

Adam ”Bunkermannen” Belfrage- Här har vi en grabb som tar i så det spricker
med höga toppar och väldigt väldigt djupa dalar. Träffar han bollen kan det bli
bra, eller sliceat, kanske hookat. Men satan vad det går långt om det blir rakt. Då
ska man inte räkna bort Bellafräs. Han sitter på ett sparkapital och kan kanske
locka fram storformen med lite bärs. Gör han det kan lag syd bli riktigt vasst.
Troligtvis lär han bara prestera sämre. Tråkigt. Han har en förmåga att träffa
bunkrar som ingen annan vilket namnet antyder men kan glänsa till med sina
wedgear. Klarar Adam undan sig bunkern? Träffar han bollen? Kommer
hemmafördelen ens hjälpa något?
Odds:
• Bunkerträff 0.85
• Bakisbajs - 4.0
• Bollträff- 3.0

Christian Benson
Lag syds stjärnspelare. Mannen som ska göra det. Fina höftrörelser och graciösa
swingar kännetecknar ” Lejonet från Båstad”. Nästan lite meditativt att se
honom swinga. Frågan är bara hur han presterar med öl i kroppen. Det går
rykten om att Christian träffar samma antalet bunkrar som promille i kroppen.
Och det är inte bra en helg som denna. Kan Lejonet från Båstad rädda lag syds
misär? Vill han ens göra en birdie för att få smaka på kaptenens fulwhisky?
• 300 m drive - 3.0
• Bunkerpiss- 5.0
• Foreskrik- 10.0

Lag norr:
Johan Karlberg
Som kapten för lag norr har Johan ett ansvar att bära. Att slå rakt. Johan har ett
självförtroende som ingen annan, är det ett träd i vägen ” Jag skruvar runt det”.
Är det 250 m med vatten: ” Jag går över ” - säger Johan och tar upp en femma.
Dricker han öl på kvällen innan ” Blir bättre för varje öl” Man kan kalla honom
Storkuksjohan. Storkuksjohan ljuger- ibland. Jag minns dagen då han gjorde
HIO. Det var en syn. Den gled långsamt in i hålet. Och Storkuksjohan dinglade
snorren som aldrig förr. Vad som inte sagts om den historien är att Johan ändå
låg 2 efter HCP, efter sin HIO. Klarat Storkuksjohan av trycket?? Kan han leda
Lag norr till seger? Blir han verkligen bättre för varje öl?
Odds:
• HIO- 6.0
• Bärs i väskan - 1.5
• Storkuksfasoner- 0.1
Dennis Dalenius
Som lag norrs äldste och ”yngste” medlem så för han med sig något de andra
inte har. Högt HCP och bäst rutin i öldrickande. Han har en enorm fördel. Alla
vet att Dennis klarar av sin öl och med sitt höga HCP kan han bli en riktig joker
i tävlingen. När andra spyr, då står Dennis och knäpper en öl till. Utan att blinka.
Att ha förmågan att tåla sin sprit kan bli en oväntad fördel. Annat sagt om
Dennis är hans utomordentliga bollkänsla. Kommer han kunna trolla bättre med
öl i kroppen? Han kommer från många år av korpfotboll och är rutinerad i sådan
sammanhang. Frågan är hur han kommer kunna hantera sina golfklubbor med öl
i kroppen och kommer han ha fotbollsskor på sig???
Odds :
• Fotbollsskor - 2.8
• Bolltroll-1.7
• HIO- 16.6

Anton Palmén
Anton är lag norr yngsta medlem och kommer med hunger in i tävlingen. Han är
ung, han är sugen och han är redo för bärs. Kommer han vara för sugen på
bärsen och luras i fördärvet av sina kollegor i lag syd??
Anton kommer också lira med andra klubbor än sina egna, men fansen ( som
enbart består av medelålders kvinnor) tvivlar inte på att han kommer kunna
briljera med dessa klubborna. ” Anton kan lira med villa klubbor som helst, med
den rumpan och den swingen, finns det inget som stoppar honom” Säger AnnBritt 47 obehagligt till Belfragebladet. Anton tippas på att bli fansens favorit
men i ärlighetens namn har han inte så mycket konkurrens.
Odds:
• Bogeybärs 3.5
• Slängkyss till publiken - 1.9
• Klagomål på klubbor - 0.8

Erik Larsson
Erik är lite okänd för Belfragebladet men enligt SÄKRA källor verkar han ändå
vara lag norrs stjärnspelare. Han har enligt våra utsända scouter visat upp en
storform och det kan behövas för att dra in det här ängagänget i mål.
Bergsbocken från Delsjö är redo för fight men var många av experterna är oense
om är hur han klarar sig den hårda miljön detta karga Ryder Cup- gäng utgör. Är
han testad i dessa miljöerna?
Frågor ställer sig också om han kanske har smugglat i sig preparat som resorb
innan denna utmaning? Det är sen gammalt att det är klassificerat som doping
och enligt The Sun sågs Erik med en brustablett så sent som igår. Frågorna är
många. Men faktumet kvarstår- Bergsbocken behöver leverera på topp för att
Lag Norr ska kunna ha en chans i denna prestigefyllda tävling
Odds:
• Resorb - 4.5
• Albatross - 2.7
• Scenskräck - 8.5

Belfragebladet tippar varje indviduell matchup:
Bästboll
Adam & Axel vs Dennis & Anton - Adam och Axel borde kunna komplettera
varandra rätt så bra men deras ojämna spel kan hamna i fas med varandra och då
är det kört. Dennis rutinmässiga öldrickande kommer kompletteras av Antons
unga hunger. Gammal och ung i gemensam kamp. Vinst Lag Norr
Odds:
”Kuken” – 1.3
”Ska nån ha en bärs?” – 1.8
”BogeyBärs?” – 3.8
Storkuken & Bergsbocken vs Lejonet & Pange – Storkuken och Bergsbocken är
en dödlig kombo och bör leverera en jämn kamp. Men två västkustare blir alltid
för många och till sist så kommer inte skämten vara roliga längre och Lag syd
koppla greppet. Pange brukar spela som bäst på hål 10-13 vilket är precis där
Lejonet har sina svackor. Lag Syd borde ta hem detta efter en lång kamp som
avgörs på hål 17.
”Kuken” – 1.0
”Ska nån ha en bärs?” – 1.3
”BogeyBärs?” – 6.0
Greensome
Adam & PangeMange vs Storkuken & Anton – Borde vara en solklar vinst för
Lag Norr då Adam och Mange i genomsnitt slår bra slag vartannat slag och är
urusla på att putta båda två. Det som kan fälla Lag Norr är om Johan får för
mycket hybris och Anton blir för sugen på bärsen. Vinst Lag Norr
”Amen den är med ” – 1.4
”Fairwaybärs?” 2.0
” Ojojoj den va lång” – 3.7

Axel & Lejonet vs Bergsbocken & Dennis – Här blir det spännande. De bäst
rankade med de sämst rankade. Allt hänger på ölen säger Belfragebladet. De
som spelar bäst med öl i kroppen är de som vinner! Tips: Håll utkik efter
lunchölen som kommer efter runda 1, den kan avgöra denna match.
Oförutsägbar.
”Amen den är med ” – 2.0
”Fairwaybärs?” 1.3
” Ojojoj den va lång” – 2.6

Matchup
Adam vs Anton – Hugget som stucket, Adam har hemmafördel och Anton har
inte sina egna klubbor. Borde vara en vinst för Lag syd men Adam
underpresterar nog som vanligt. – Vinst Lag syd
”Mulligan?” – 1.5
Mange vs Storkuken – Här är det jämnt, om Johan klarar av att tygla sina
storkuksfasoner så vinner han nog men Mange är en lurig rackare som hakar sig
fast länge och väl. Vinst Lag Norr.
” Jaha, kolla nu på denna, rätt på pin” -1.3
Axel vs Dennis – Ojoj denna är lurig, Skoskavet kan fälla Axel samtidigt som
Dennis fotbollsskor kan fälla honom. Bärsen är återigen avgörande. Hur kan
man ens förutsäga denna? Vinst Lag Syd enbart på grund av Axels uttalande
”Varning Lag norr”.
”Ah ska vi bara gå av och säga lika?”- 2.7
Bergsbocken vs Lejonet – En riktigt lurig en. Lejonets långa drivear passar inte
riktigt på Boa GK utan denna banan är en knisig doglegbana som inte gynnar
Lejonet. Bergsbocken är ett osäkert kort och på grund av detta och av
Belfragebladets research av Chrilles öldrickande så säger vi en vinst på Lag
Norr. Det är alltså outhärdligt jämnt.
”Albatrosshot?” – 1.8

