Det har varit en golfsommar, det kan ingen
förneka. Jobb har försummats medan svingen
har finslipats. Vänskaper har förlorats medan
treputtarna blir färre. I en tid som denna
skriker folket efter ännu en Ryder. Och varför
ska vi inte ge folket vad dem vill ha? Vem
skulle inte vilja avnjuta en turnering full av öl,
mediokra svingar och hel del olämpligheter.
Så för första gången någonsin, medan alla
andra idrottsevenemang ställs in, så
presenterar Inkompetenstourens
tävlingsledning för andra gången i år: Ryder
Cup! Och vi har några nya ansikten som har
kvalat in genom att i stort sett inte göra
någonting vilket kompletterar de övriga
alldeles utmärkt. I denna del, kallad Meet The
Players, av Inkompetensbladets upplagor som
föregår Ryder Cup kommer vi att djupdyka i
varje spelares egenskaper. Egenskaper som är
extra viktiga under Ryder Cup men helt
oväsentliga annars. Kaptenerna, de slutgiltiga
lagen och banorna kommer få en helt egen
del.
I övrigt hoppas inkompetensbladet på trevlig
läsning och avsäger sig allt ansvar gällande
kränkningar, förolämpningar och annan
osanning som kan förekomma. Osanning är
nämligen Inkompetensbladets trademark
vilket gör vår blaska så läsvärd. Läs och njut!
Vill ni ta kontakt med oss så finns vi att nå på
vår MySpace-sida.

Meet The Players
Våra rutinerade läsare vet redan hur det här kommer att fungera. Men för er som inte vet så
kommer varje spelare att få en kort introduktion och sedan kommer Inkompetensbladets
redaktörer att betygsätta spelarna i de fyra grundpelarna för Ryder Cup: Bakfylletålighet,
Taktik, Psyke och Talang. Detta år har vi strukit kategorin Klädsel och Vokabulär då det i
ärlighetens namn tillförde väldigt lite. Slutligen så kommer även Inkompetensbladet att ge en
”Projected Pick” analys som beskriver ungefär när i draften spelaren i fråga kommer att
draftas. Förra gången så började vi med vår mest rutinerade deltagare. Denna gång så börjar
vi i andra änden. Med vår andra Magnus. Nämligen Magnus Malmberg.
Magnus Malmberg: Magnus är en spelare med väldigt höga högstanivåer. Vi stannar
nämligen där. Ni trodde att det skulle följas av ”och väldigt låga lägstanivåer” men så är det
inte. Tro mig, lägstanivåerna finns där men de är inte särskilt låga. Det gör Magnus till en
åtråvärd spelare att ha i sitt lag. Problemet Magnus har är snarare att han kanske inte hittar
någon nivå. Han har nämligen haft sparsamt med tid på banan i jämförelse med många av de
andra deltagarna och det kan finnas risk för att han inte är i matchform till Ryder. Han är lite
av sportens Ronaldinho. Han är mycket för alkohol och damer och kanske inte så mycket för
att lägga timme efter timme på rangen. Nu när vi ändå nämner alkohol så är det lika bra att
lyfta den vinkeln också. Magnus kommer ifrån flera år av arbete i restaurangbranschen och
borde således ha en hög alkoholtolerans och en vältränad lever. Det kan vara tungan på vågen
för Magnus del. I övrigt så är Magnus en ganska ivrig spelare som gärna går för det hellre än
att spela smart. Däremot är han välsignad med en vinnarskalle utöver det vanliga. Tro mig,
det finns ingenting Magnus inte gör för att vinna. Så trots att han kanske spelar bort sig på
något hål kan han lika gärna komma tillbaka starkare på nästa. Sammanfattningsvis kan
Magnus vara en risk att ha i sitt lag men en risk som kan komma att betala sig.
Projected Pick: 4:a
Rydervinster: 0/0
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

15/20 Getingar

HCP

6.6

Andreas Bengtsson: Nu går vi in på vår andra nya deltagare. Andreas är lite av ett wildcard i
detta startfält och han har för Inkompetensbladets reportrar varit lite svåranalyserad. Det vi
vet om Andreas är följande: Han gillar öl, han har lågt handikapp och han är en underhållare.
Så hur ska man spela detta wildcard? Andreas har enligt källor haft en hel del tid till att spela
golf i sommar vilket gör att han borde vara i matchform.

Han har lagt om sin sving från en fade till en draw vilket bara det kräver talang. Vi i
inkompetensbladet skulle säga att man kan spela honom lite hursomhelst och den som får
honom i sitt lag lär känna sig som en vinnare oavsett. För Andreas kommer nog bidra till en
väldigt positiv stämning i sin boll vilket kan få sin medspelare att leverera utöver det vanliga.
Hur är det med alkoholen då? Jo vi nämnde att han gillar öl och våra utsända har hört sig för
och det visar sig att han är rutinerad i ölgolfspelet. Men Ryder handlar mest om att hålla ut för
bakfyllan. Hur är Andreas på bakfyllan? Det förefaller sig vara förhållandevis okänt. Med ett
nyligen avslutat studentliv så misstänker vi att Andreas kan vara aningens alkoholkänslig
vilket gör att han kan vara lite av en belastning till sitt lag. Vidare så förefaller Andreas vara
en ganska smart golfare som kommer spela lurigt för att vinna. Han är med största sannolikhet
en enorm vinnarskalle. Vill man ha Andreas i sitt lag? Ja, men man vill kanske inte slösa sitt
förstapick på det.
Projected Pick: 5a
Rydervinster: 0/0
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

14/20 Getingar

HCP

9.1

Magnus Lundh:Låt oss nu gå in på en av de mer rutinerade rävarna. Men trots sin rutin har
han inte lyckats skrapa ihop en enda seger i Ryder Cupsammanhang. Vad det beror på? Oftast
för högt intag av alkohol i kombination med alldeles för lite träning på golfklubben. Jag vill
inte säga att Magnus är en riskfaktor i dessa sammanhang men det vore en lögn att påstå att
han inte är det. Däremot verkar det som att Mange ”PangeMange” Lundh har lyssnat på sina
mediokra golfslag och tagit ett antal lektioner. Är det så att Draken från Västerås har vaknat
lagom till en tredje Ryder? Nja men en något bättre prestation lär vi ju få se. Och det kan ju gå
helt ok. Låt oss påminna oss att han ändå vann sin match förra Ryder och det till trots att han
spenderade hela kvällen innan på sjukhuset pga en ”blindtarmsinflammation”. Mange är ingen
fegis. Han går för det, hellre ofta än bra tyvärr. Men med det sagt kan han vara lite av en joker
som man kan spela ut för att förvirra motståndarna. En sak han kan däremot gamle Mange är
att sänka sina öl och han har en hög alkoholtolerans som kommer gynna honom under höstens
Ryder. Han skulle också kunna tillämpa taktiken ”Punktkröka” vilket innebär att Magnus då
helt enkelt väljer en spelare från motståndarlaget och mer eller mindre punktmarkerar denne
med alkohol för att se till att denne är ur spel till morgondagen. Han är också ganska kul att
spela med. Alltid bra stämning med Mange. Så vill man ha Mange i sitt lag? Nja. Man vill i
alla fall inte inte ha Mange i sitt lag. Det är det bästa vi kan ge honom.

Projected Pick: 8:a
Rydervinster:0/2
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

12/20Getingar

HCP

15.8
Mange under förra Ryder

Anton Palmén: Nu går vi in på kanske den formstarkaste spelaren i detta gäng. Med minst
50(!?) rundor under bältet denna säsong så bör han vara en av dem med absolut hetast sving.
Anton är väl inget golfgeni, inte heller är han något geni i annan bemärkelse. Men bra
däremot, det är han. Väldigt bra sving. Han kommer behöva att bli punktkrökad av
PangeMange för att gå ur spel. Bakfylletåligheten är rätt bra. Han har trots allt två bra år i
Lund bakom sig och bör vara nära någon form av alkoholtoleranstopp. Så där har ni det,
Anton är i slag. Det har gått så långt att Inkompetensbladet faktiskt utsett Anton till 1st
projected pick. Det trodde man inte för några månader sen. Han är en vinnarskalle som lägger
ner tiden som krävs för att vinna. Det enda(!?) som talar emot Anton är att han i år ska vara
phadder på nollningen och kanske inte kommer hinna träna något ordentligt innan. Med lågt
handikapp kan det vara bestraffande. Vill man ha Anton i sitt lag? Ja herregud ja. På bilden
nedan ser vi en klassisk bild på Anton firande med Boa GK:s receptionist. Bättre bilder finns
det inte.
Projected Pick: 1a
Rydervinster: 2/2
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

16/20 Getingar

HCP

7.5

Edvin Ottosson: Här har vi en spelare som presenterat sig för Inkompetensbladet under
vårens tour och Ryder Cup. Edvin är en spelare med ett psyke av stål och en medioker sving.
Man kan tro att Edvin är helt borta ur ett hål men helt plötsligt så räddar han det med en helt
orimlig wedge och en helt osänkbar putt. Han är väldigt bra på närspel och kan han bara få ut
bollen på fairway så blir han livsfarlig. Ölsinnet är bra och han vet hur man förtär alkohol på
ett sätt som inte sätter honom ur spel inför morgondagen. Han är väl inte en spelare som
skiner av taktisk genialitet men å andra sidan så gör inte heller någon av de övriga spelarna
han kommer sättas emot det heller. Så det kanske inte gör så mycket. En sak som ska sägas är
att Edvin lyckades vinna på mer eller mindre egen hand (Kim var out ryggskadad) i en
bästboll förra Ryder vilket talar en hel del för hans psyke. Vi misstänker att han kommer vara
en faktor i årets Ryder Cup på ett eller annat sätt. Så hur ska man tänka angående Edvin? Jo
han kommer ju kunna tåla sin sprit och han kommer nog kunna vinna hälften av sina matcher.
Så slutsatsen blir att man vill ha Edvin på sitt lag för att han kommer kunna matchas mot och
med många.
Projected Pick: 6a
Rydervinster: 0/1
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

14/20 Getingar

HCP

15.3

Kim Haapamäki:Nu presenterar vi vår Finska Friska Fläkt, Kim Haapamäki. Han är en
spelare som började spela för ett år sen men som redan sänkt sig till under 20 i handikapp. Det
är en spelare med långa drivear, aggressivt mediokra puttar och hyfsat järnspel. Han passar
perfekt in med andra ord. Det finns väl ingen som kan ifrågasätta Kims alkoholtolerans. Han
är ju för fan finne. Hur är golfen då? Jo den är volatil. Han blandar högt och lågt. Det kan bli
eagles som följs tätt av ett streck. Men med Kims handikapp så är det ju mer än okej. Men det
stora frågetecknet är inte golfen. Det är ju snarare hållbarheten. Förra Ryder så fick Kim spela
sig runt med hjälp av gubbchippen på grund av aggressiva ryggproblem. Sjukt nog blev han
mer svårslagen än vad man kunde tro vilket visar någon form av pannben. Det som däremot
fanns förra Ryder var ju en bastu. Kims andra hem. Öl skickades ner i strupan medan svetten
rann. Denna bekvämlighet finns inte under höstens turnering. Vi ska djupt in i de blekingska
skogarna och Kim kommer helt enkelt inte kunna basta av sig. Vad kommer det göra med
Kim? Kommer han kunna anpassa sig? Vem vet? Inte vi i alla fall. Kim kan väl inte anklagas
för att vara särskilt taktisk. Han har fortfarande den här lite naiva tron som man har när man
bara spelat ett år. ”Men jag kan nog slå ett lågt slag mellan de här två träden in på green” –
Stenhårt mitt i trädet och 200m längre bak. Men det är väl lite härligt ändå. Så vill man ha
Kim i sitt lag? Ja han har ju ganska bra handikapp och kan överraska. Man vill inte ha honom
mot sig men man kanske inte heller vill välja honom först.

Projected Pick: 7a
Rydervinster: 0/1
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

13/20 Getingar

HCP

19.6

Johan Karlberg: Nu ska vi gå in på kanske Ryder Cups käraste barn. Och som kärt barn ofta
har, så har även Johan många namn. StorkuksJohan, DrivingIronJohan och LillkuksJohan
(efter Johans försök till rebrandning). Johan är något av ett golfenigma för
Inkompetensbladet. En bra sving och helt okej i de alla olika aspekterna av golfen. Han kan
göra Hole in Ones och spela helt sagolikt. Men sen så kan han ju de alla kan. Bara totalt falla
ihop. Men Johan kan tyvärr det bättre än de flesta. Ibland har Johan de dagarna då han bara
inte kan göra poäng. Det går inte. När han väl faller ner i en ond spiral av ofokusering så
brukar han ha väldigt svårt att ta sig därifrån. Det är ju förvisso inte helt oförståeligt. Det är
svårt. Men vad har Johan i sin favör då? Jo han är taktisk, han är smart man kan nästan kalla
honom slug. Han är lite som Danny Ocean i Oceans 11 osv. Ni vet han som spelas av George
Clooney. Inte för att de är ett uns lika utseendemässigt. Men lika sluga kan de anses vara. Han
spelar inte dumt. Han gör inte bort sig. Inte rent teoretiskt i alla fall. Utförandet däremot, det
är en annan femma. Alkoholtoleransen då? Jo men den är ungefär som Danny Ocean också.
Säkert okej. Varken bu eller bä. Så vill man ha Johan i sitt lag? Beroende på vilken dag Johan
har så ja. Det är lite av en 50/50 situation. Spelar han bra så blir det lätt för honom att plocka
poäng. Högsta nivån är hög och lägsta nivån är låg. Så det är lite av en chansning.
Projected Pick: 9a
Rydervinster: 1/2
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

12/20 Getingar

HCP

17.4

Johan Karlberg på hål 17 på Karlshamn
Norra förra året.

Jesper Laurell: Låt oss nu gå in på en av våra forna kaptener. Jesper Laurell. Gud ska veta
att han förtjänade den kaptensbindeln då han spelade tre (om det ens räcker) raka rundor över
36 poäng. Han är en spelare som gått ner till 14.6 denna säsong och som har införskaffat nya
klubbor dessutom. Om inte Inkompetensbladet har fel källor så är dock den legendariska
driven kvar, den som låter ungefär som att man skulle slå en golfboll med en stekpanna. Den
tillför en extra krydda till spelet. Nå, nog om stekpannedriven och låt oss gå åter till spelaren i
fråga. Jesper är en spelare som har skolats som ung och som kan svinga en golfklubba. Han
tog nyligen upp golfspelet igen och det var väl tur för alla inblandande. Psyket då? Jo det är
väl okej. Han kan bli lite nervös. Det ska tilläggas att han missade en 40cm putt förra Ryder
då en given putt fick puttas trots ivriga protester. Och det var nog tur för det vinnande laget.
Det kan ha varit där hela förra Ryder avgjordes. Så där lämnar väl Jesper lite mer att önska.
Han kan inte heller kallas golfens Danny Ocean. Han är snarare typ golfens Gimli. Inte för att
han är kort eller så. Men han kastar sig gärna in utan att tänka. Men det kan gå riktigt bra
emellanåt. Alkoholtoleransen är absolut godkänd. Det fixar han alldeles galant. Inga
kommentarer förvånande nog. Jesper i laget? Absolut!
Projected Pick: 2a
Rydervinster: 0/1
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

15/20 Getingar

HCP

14.6

Jesper på hål 12 på Laholms GK förra
Ryder

Axel Voss: Om Johan var golfens enigma så är Axel om än något ett större mysterium. Men
kan grabben spela Ryder eller kan grabben spela Ryder? Vann alla sina 4 matcher förra
gången och ledde sitt lag till en riktigt fin seger. Han har en väldigt fin sving och borde
egentligen ha rätt mycket lägre handikapp än vad som står skrivet. Men han är, när det inte
gäller, rätt dålig på att hålla ihop spelet. Han kan vara rätt volatil med andra ord. Men däremot
tänker han på allt under matchspel. Han är smart och slug. Om Johan var Danny Ocean så får
väl Axel vara Rusty då. Det är alltså Brad Pitts ledsna roll i denna film. Axel är beräknelig
och tänker många steg fram. Så bra när det gäller, bra sving och verkar vara ett mindre
taktiskt geni, vad talar emot Axel? Jo han blir ju fruktansvärt bakfull, får skoskav lätt och
psyket är knäckbart. Det kan rasa snabbt, framförallt om han både är bakfull och har skoskav.
Då är det inte lätt. Men är han omgiven av bra lagkamrater så är det lätt att få upp Axels
humör. Hans handikapp kommer göra honom extra åtråvärd då det är väldigt lätt för honom
att skrapa ihop poäng. Kan bli dödlig i bästboll.
Projected Pick: 3a
Rydervinster:1/2

Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

13/20 Getingar

HCP

26.0
Axel på sista hålet på Skogaby förra Ryder

Adam Belfrage: Jaha då var vi inne på den sista spelaren. Adam Belfrage. Det är en spelare
med en stark säsong bakom sig. Han har en rätt bra sving och är väl en rätt bra golfspelare.
Men det kommer vara svårt för Adam under denna Ryder. Trots hemmafördelen så kan hans
starka säsong komma att bita honom i röven. Han har nämligen sänkt sig en hel del och
kommer han inte upp i nivå straffar det sig. Snabbt. På bakfyllan antagligen ännu snabbare.
Alkoholtoleransen borde dock inte vara ett problem för denne storväxte grabb. Att punktkröka
honom lär nog sluta dåligt för den som punktkrökar. Men med det sagt så besitter han ju ett
psyke som är mer eller mindre värdelöst. Det har förekommit raseriutbrott som leder fram till
nya svordomar och brutna klubbor. Men förhoppningsvis är den tiden förbi då klubborna är
helt nya inför säsongen. Så varför skulle man vilja drafta Adam? Nja det vill man egentligen
inte. Han är förvisso rätt taktisk och för att fortsätta med filmanekdoterna kan han beskrivas
ungefär som golfens onde Bondskurk. Han är taktisk och kommer med massa taktiska planer.
Men förlorar. Nästan alltid. Men kanske är detta Rydern då allt ställs på ända? Om Adam
kommer upp i nivå kan han bli riktigt farlig. Men det kräver just det. Något som kan tyckas
svårt under Ryders omständigheter.
Projected Pick: 10a
Rydervinster: 0/2
Bakfylletålighet
Taktik
Psyke
Talang
Slutgiltigt betyg

13/20 Getingar

HCP

8.3

CHEFREDAKTÖRENS LAGTIPP
LAG 1: Henrik Hultquist, Axel Voss, Kim Haapamäki, Magnus Malmberg, Johan Karlberg,
Edvin Ottosson
LAG 2: Dennis Dalenius, Anton Palmén, Jesper Laurell, Adam Belfrage, Andreas
Bengtsson, Magnus Lundh

Därmed är Meet The Players avslutad, jag tvivlar på att det varit kaptenerna till någon hjälp.
Ett reportage om kaptenerna kommer förhoppningsvis nästa vecka.
Väl Mött
Med vänliga hälsningar, Inkompetensbladet chefredaktör Adam Belfrage
Missa inte Ryder Hall of Fame nedan.

RYDER HALL OF FAME
Återputten – ”Jag vill se dig sänka den” Voss till Jesper Laurell efter putten blivit given.
Ryder 1 – 2020
Dalles Delight – Dennis Dalenius 45 poängsrunda under bästboll 2. Ryder 1- 2020
1vs2 – Edvin Ottossons heroiska insats då han ensam (ish) möter två i bästboll och delar.
Ryder 1 - 2020
The Putt-Off – Kim Haapamäkis och Ludwig Berglunds magiskt usla putt face-off på 18e
hålet då vinsten stod på spel. Båda treputtar och Ludwig vinner hålet. Ryder 1 - 2020

