
 

 

  

Jaha, då går vi in på del två av de 

fyra delarna som föregår Ryder 

Cup. Nu kommer Kaptenerna att 

presenteras och 

Inkompetensbladet kommer att 

göra det vi är bäst på: Sprida 

osanning, spekulera vilt och 

diskutera kring helt oväsentliga 

saker. Kaptenerna kommer till 

skillnad från spelarna betygsättas 

på något fler kategorier. Bland 

annat ledarskapsförmåga, 

birdiewhiskeyaura och några fler.  

Återigen tar inte bladet något som 

helst ansvar för vad som skrivs 

och om ni vill kontakta oss kan ni 

följa oss på bilddagboken.  



Kapten 1: Axel Voss 

Kärt barn har många namn. Axel Boss, Axel Kross, Axel Bromskloss och Kapten Bakis är 

namn som alla kommer till tanken när man tänker på Axel. Han är en taktisk kapten som 

kanske inte kommer leda med exempel utan snarare ha en mer strategisk och överblickande 

roll. Han kommer försöka se till att vinna och vinna snålt. Axel motsvarar ungefär Grekland i 

fotbolls-EM 2004. Han ska försöka vinna med 1–0 hela vägen. Det är inte bara strategin som 

utmärker Axel, han är också något av en traditionsenlig golfare. Undervisad på Rya Golfklubb 

i sina unga år har han fått en ordentlig golfutbildning och allt vad det innebär. Han har en putt 

som heter Ping Anser som är föregångaren till alla moderna puttar. Det säger en del. Han 

tillämpar många traditioner som att man inte provsvingar på tee, inte har keps på sig i 

klubbhuset och har minst två öl i bagen. Det sistnämnda för oss in på nästa ämne. Alkoholen. 

Axel blir nämligen sjukt bakis, och har svårt att spela på bakfyllan. Dessutom är han inte av 

den lugna karaktären som kommer kunna se till att hans lag håller sig nyktert kvällen innan en 

tävlingsrond ska spelas. Axel kommer snarare fokusera på att supa ner det andra laget. Det 

kan bära eller brista beroende på motståndarlaget. Som spelare då? Jo Axel är en spelare med 

hög högsta nivå, sitter utslagen så blir Axel oftast i långa loppet ganska farlig. Han har en 

ganska lugn och naturlig sving. Men han kan också bryta ihop efter 9 eller 12 eller 17. Ingen 

vet när fallet kommer men en sak är säker, 9 gånger utav 10 så kommer det. Han är vad man 

kan kalla en ojämn spelare. Men detta faktum kommer nog i årets Ryder överskuggas av hans 

taktiska briljans. Axel kommer som kapten nog leda laget väl och kommer nog redan efter 

draften se till att alla tränar och kommer nog försöka forma en enhet. Outfits är nog något 

Inkompetensbladet tror att Axels lag kommer köra stenhårt på. Färgen? Grön troligen. Vill 

man vara i Axels lag? Det kommer ju i alla fall vara spännande, mer än så kan vi inte utlova. 

Kommer det finnas birdiewhiskey? Ja. Kommer det göras birdies i laget? Nja.  

Axel vrålar på hål 18 på Karlshamn 

Norra under förra årets Ryder 

 

 

Bakfylletålighet  

Taktik  

Psyke  

Talang  

Lagoutfit  

Ledarskapsförmåga  

Birdiewhiskeyaura  

Lagkontroll  

Slutgiltigt betyg 26/40 Getingar 

Ledartyp Intensiv och taktisk 

HCP 25.4 



Kapten 2: Jesper Laurell 

Nu går vi in på den andra kaptenen som är lite av en bubblare. Jesper är en färsking och ny på 

det här, men hans lysande prestationer på touren har gett honom en kaptensbindel och nu är 

alla spända på att se vad han kan göra ur ett ledarperspektiv. Jesper kommer nog inte vara en 

kapten som kommer spendera timmar i att göra taktiska analyser likt hans kollega, istället 

kommer han plocka ihop ett lag och sen får det gå som det går. Han kommer nog istället satsa 

på att leda med exempel och ingjuta energi och positivitet i sina spelare. Bara några ord från 

Jespers glada lynne så kan man studsa tillbaka igen. Det är där Jesper kommer hitta sin styrka 

som kapten. Undervisad i barndomen och med antika golfklubbor hittar Jesper långsamt 

tillbaka golfen, mer och mer golfmerch kommer fram från Morfars förråd och nu går 

maskineriet nästan på högvarv. Han spelar väldigt fin golf just nu och har sänkt sig nästan 

konsekvent under touren. Med en drive som är på fairway 8 gånger utav 13 och som väldigt 

sällan gör bort sig i andra fall kommer han själv bli en farlig spelare. Men nu ska han ju leda. 

Hur klarar han av det? Kommer han kunna se till att Mange inte bälgar i sig 13 öl dagen 

innan? Kommer han kunna matcha Voss när det kommer till taktik, fulspel och fulöl? Kanske 

inte. Men det kanske inte behövs göras heller. Det finns andra sätt leda. Själv tror vi att Jesper 

kommer vara duktig på att behärska sig och hålla bakfyllenivån låg. Däremot vet vi inte vad 

som händer om den överstigs. Drivearna kanske blir ännu bättre? Antagligen. Jesper är en rätt 

svår nöt att knäcka psykhetsmässigt och har lätt för att glömma ett dåligt slag eller två. Det 

kan smitta av sig på de övriga i laget och beroende på lagmedlemmar kan det verkligen 

behövas. Outfits då? Ah här får vi ändå tro att Jesper inte kommer vara en drivande faktor. 

Mannen som inte ens hade golfskor eller golfhandske för mindre än tre veckor sedan. Så 

outfiten för laget som Jesper styr över lär nog med allra största sannolikhet vara svag. Alla 

kanske har en keps. Kommer det finnas birdiewhiskey? Ja absolut. Så det viktigaste kommer 

vara fixat. Vill man vara med i Jespers lag? Ja absolut. Men tänka det får man göra själv!  

Jesper knyter näven efter en birdie 

på hål 1 på LAGK 
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Slutgiltigt betyg 24/40 Getingar 

Ledartyp Leder med exempel 

HCP 19.5 


