Okej, så nu kommer
kaptenerna att presenteras.
Dessa ledarfigurer som har
visat sig kunna svepa öl och
svinga klubbor ska försöka leda
sina två medelmåttiga lag till
seger.
Som i vanlig ordning kommer
Inkompetensbladet sprida
lögner och förbannad dikt till
våra läsares stora nöje. Är man
inte nöjd med det kan man
försöka nå oss på vår Nokia
3660 och slå upp telefonnumret
i gula sidorna.

Trevlig läsning!

Kapten 1: Dennis ”Dalle” Dalenius
Jaha då går vi in på den största vinnaren i Ryder Cups historia. Vunnit flest matcher och
vunnit flest Ryder cup. Det man vet är att Dennis alltid vinner. Och för det är han givetvis
avskydd. Dennis har stor erfarenhet av lagsport och får anses väl taktiskt sinnad. Han är en
enorm vinnarskalle som kommer göra allt för att vinna och det innebär också att vara extremt
noggrann vid sin laguttagning. Men framförallt så kommer han leda med exempel. Han
kommer att visa vägen för sina lagmedlemmar. Han kan liknas vid Tom Brady. Ni vet,
quaterbacken för Tamba Bay Buckaneers (tidigare New England Patriots) som vunnit 6
superbowl. En tänkande spelare som troligtvis lär vara bäst i sitt eget lag. Han är ju en rookie
till spelet och har spelat i bara två år. Ändå har han förtjänat kaptensbindeln genom att ofta
spela över sitt handikapp. Han har dock ett litet problem. Ibland går det bara inte. Han har,
enligt honom själv, en volatil säsong bakom sig och det kan komma att vara ett problem för
Dalle. Kan han svara på den stora bördan som ligger på honom? Dalle ser för övrigt förjävlig
ut i keps. Så det talar också emot honom. En annan sak som däremot talar för Dalle är ju att
han gjorde 45 poäng på bakfyllan under förra Ryder. Det är extremt starkt. Hur har vi det på
Lagoutfit och birdiewhiskey då? Jo whiskeyn kommer finnas där. Det kan vi lita på. Outfiten
är nog inget Dennis kommer lägga ner alldeles för mycket tid på men han kommer vara
noggrann att delegera det till någon. Bara det inte blir PangeMange Lundh. Då vet vi alla hur
det slutar. Den stora frågan för Dennis är lagkontrollen. Kommer han kunna se till att Voss
inte shottar precis innan utslag? Kan han se till Malmberg inte hetsar i sig ca 6 öl för mycket?
Att Anton inte ”Går för det” 250 m över vatten? Nej, antagligen inte. Men det kan nog ingen
göra ändå. Vill man vara i Dennis lag? Ja man vill ju vinna. Men ser han till att man bälgar i
sig whiskey vid en birdie? Kanske inte.

Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Lagoutfit
Ledarskapsförmåga
Dennis tar ORIMLIGT lång tid på
sig när han ska putta på hål 13 på
Bjäre GK

Birdiewhiskeyaura
Lagkontroll
Slutgiltigt betyg
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Kapten 2: Henrik ”Hencock” Hultquist
Nu går vi in på den andra kaptenen Henrik ”Hencock” Hultquist. Denna kapten har fått äran
att leda ett lag på grund av sitt outtröttliga engagemang på både golfbanan och efter
golfbanan. Ja, han gillar ju kröket. Henriks lagkamrater kommer inte att gå tröstiga. Det är en
sak som är säker. Birdiewhiskeyn kommer att flöda. Även om man inte gör birdies. Han har
också en stor erfarenhet inom golf och har tävlat flera gånger. Må så vara att han är ett
krökmongo, men ett taktiskt krökmongo. På grund av sitt handikapp kommer han så klart ha
svårare att plocka poäng men han kommer se till att hans lagkamrater gör det genom ett stort
driv och genom taktisk planering. Om vi ska jämföra Henrik med en quarterback från NFL
likt Dennis så får man väl kalla honom Peyton Manning (nu pensionerad). Erfaren, taktisk och
rutinerad. Och jag menar Peyton Manning gillade ju whiskey efter matcherna. Kolla bara på
hans näsa. Han är också en stor vinnarskalle och har en förmåga att plocka fram storspel när
det verkligen behövs. Vi glömmer ju inte birdien på hål 16 förra Ryder Cup då han och
Johannes Tykesson mötte Jesper och Belfrage i bästboll och då tvingade fram ett avgörande
på hål 17 istället. Storkuksaura. Starkt psyke, bra taktisk förmåga, bra alkoholtolerans och
birdiewhiskeyaura på topp. Vad talar emot Hencock? Jo lagkontrollen. Han kommer skicka i
sig sina öl och kommer troligtvis inte alls se till att hans lagkamrater håller sig på mattan.
Men att hålla sig på mattan kanske inte stärker lagandan, kröket kanske gör. Vem vet? Inte vi
i alla fall. Henriks handikapp kräver att han draftar smart. Kan bli svårt med några öl kroppen.
Lagoutfit då? Ja det blir nog delegerat. Vill man vara i Henkes lag? Ja det tror jag. Bra chans
på att vinna och whiskeyn lär aldrig ta slut.
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Henrik på hål 16 på Laholms GK.

Lagoutfit
Ledarskapsförmåga
Birdiewhiskeyaura
Lagkontroll
Slutgiltigt betyg
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Peyton Mannings whiskeynäsa

