
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då var det äntligen dags för en turnering som får 

de övriga att blekna. Det kommer drickas öl, 

bunkrar kommer besökas och nya okvädningsord 

kommer att kreeras. Och ja vi kommer nog att få 

se en ganska medioker uppvisning i den ädla 

sporten golf. Det är hursomhelst ett rekordstort 

startfält vi ser i årets upplaga av Ryder Cup. Vi 

har såklart rutinerade rävar som Magnus Lundh 

och Johan Karlberg med återigen men vi ser 

också många nya ansikten och publikfriare som 

Henrik Hultquist och Kim Haapamäki. Sen ska vi 

såklart inte glömma alla övriga medelmåttor som 

fyller sina baggar till brädden med öl och som 

innehar golfsvingar av bristande kvalitet. 

Inkompetensbladet presenterar idag den första av 

sina fyra traditionsenliga delar som föregår 

Ryder Cup. Idag kommer vi att djupdyka i 

spelarnas kvaliteter, brister och andra spännande 

frågor som hur spelaren klarar av att lira på 

bakfyllan men även frågor som hanterar 

spelarnas egenskaper att föra sig taktiskt och 

spela ut sina motståndare. De övriga delarna 

kommer att behandla Kaptenerna, Banorna och 

omgivningen och Turneringen (som kommer ut 

efter att lagen är satta).  

I övrigt hoppas inkompetensbladet på trevlig 

läsning och avsäger sig allt ansvar gällande 

kränkningar, förolämpningar och annan osanning 

som kan förekomma.  

Vill ni ta kontakt med oss så finns vi att nå på vår 

MySpace-sida.  



Meet The Players 

 

Vi kommer att under denna artikel presentera spelarna, kaptenerna kommer att få en egen 

artikel. Hur kommer spelarna att betygsättas undrar ni? Varje spelare kommer att få en kort 

introduktion på dess egenskaper mer på djupet och till sist kommer Inkompetensbladet att 

koka ner det till de 5 viktigaste kategorierna: Bakfylletålighet, Taktik, Psyke, Talang och 

Klädsel & Vokabulär Det vore väl fel i att börja med någon annan än en av Ryder Cups mest 

rutinerade deltagare. Jag pratar såklart om ingen annan än Magnus ”PangeMange” Lundh.  

Magnus Lundh:  

Magnus är en spelare som hellre tar en öl än en svingar en drive. Men på en bra dag kan han 

göra båda hyfsat. Inte mer än så. Han besitter en medioker sving men är ändå hyfsat stabil 

med sina järn och allt från 200 in. Jag antar att han är en av få deltagare som gjort en eagle i 

sin mediokra karriär. Det är något som ofta nämns då Mange fyrputtar eller gör något annat 

uselt. Han är en spelare man skulle kunna tänka sig att ha i sitt lag men risken är att Mange 

prioriterar kröket före golfen. Men han har också en förmåga att hetsa ner öl i många halsar. 

Så det kan sluta med att han är minst bakfull av alla, visserligen en högst osannolik verklighet 

men det finns en liten chans. Mange är inte särskilt taktisk, med orden ”Ingen minns en fegis” 

tar han oftast fram en klubba längre än vad han klarar av och missar. Däremot finns det 

gånger han har uppvisat bländande slag. Mange är lite av en bubblare. Kan vara spännande att 

ha med i sitt lag. Han har däremot inte lirat en enda runda för säsongen än. Kan vara en risk. 
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                                                                                               Mange sedd på Ryder Cup 2019 

Ludwig Berglund: Ludwig är en spelare som försökt hålla sig ganska gömd under radarn för 

Inkompetensbladets ustända journalister. Med ett handikapp på 8.2 så misstänker vi att 

talangen är hög men härkomsten från Malmö lär också innebära att vokabuläret är bristande. 

Men Ludwig behöver inte oroa sig, han lär inte vara ensam. ”Ah jävla mög” kan nog 

eventuellt få höras både en och två gånger. Liksom härkomsten lär betyda bristande vokabulär 

lär den också betyda en kaxighet, malmöitisk vinnarskalle och ett pannben som heter duga. 

Ett taktiskt geni är nog inget som återfinns i Ludwig dock, brukar inte vara särskiljande för 

Malmöiter än mindre för ekonomer. Däremot bör han ju tåla sin alkohol och om allt stämmer 

kunna spela på bakfyllan i stor utsträckning. Är han vettig att ha med i laget? Antagligen. Lär 

han spela på sitt handikapp? Antagligen inte men det lär väl han inte vara ensam om.  
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Anton Palmén:  Jaha, vad har vi här då. En stockholmare med en bra sving, ett hyfsat 

vokabulär och bra golfkläder. Oväntat? Nej. Men det finns mer än vad man ser hos Anton. 

Ibland slicear han och ibland så säger han något riktigt äckligt. Kul för sporten! Anton besitter 

talang, det gör han verkligen och under förra årets Ryder Cup visade han upp extremt höga 

toppar. Bland annat så ska han ha sagt: ”Nu slutar jag grunda klubban, som Rory”. Därefter så 

blev också drivearna fantastiska. Anton dricker gärna mer än en öl åt gången men är 

förvånansvärt duktig på att prioritera golfen, våra utsända har aldrig riktigt sett Anton spela på 

bakfyllan och det finns en viss ovisshet kring hur väl Anton kommer att spela om exempelvis 

Magnus hetsar i honom öl efter öl. När man tänker på Anton tänker man väl inte på något 

taktiskt mastermind direkt, han har trots allt slagit i vatten i på hål 9 på LAGK i tron att det 

var en par-fyra. Inte briljant direkt. Psyket då? Ah det är väl där. Vi lämnar det där. 

Inkompetensbladet kan säga att Anton är en stabil spelare med sina järn, slår bra utslag när 

han inte slicear och är medioker runt green (han har tränat på det). Vill man ha Anton i sitt 

lag? Kanske. Men handikappet är lågt och bestraffande. På bilden nedan ser vi Anton vilt 

firande med Boa GK:s receptionist från förra årets Ryder. 
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Edvin Ottosson: Ytterligare för Inkompetensbladet något av en joker och ett oskrivet blad. 

Därför kommer skribenterna nu att gräva fram det vi har. Edvin går på V-sektionen vid TLTH 

och är dessutom engagerad i Malmö Nation. Finns det en viss risk för alkoholtolerans? Ja, en 

väldigt hög sådan.  



Det är en egenskap man verkligen vill ha under en Ryder Cup, det är nästan den viktigaste. 

Hans sving såg okej ut, åtminstone utifrån det lilla videoklipp vi sett. Det kan nog vara en 

ganska jämn spelare som antagligen blandar duffar med greenträffar. Edvin är om, mina 

källor stämmer, ifrån Söderköping och efter lite undersökning så hittar vi Söderköping lite 

utanför Norrköping. Det var blekt. Det säger ingenting. Inkompetensbladets kunskaper om 

Norrköping är få och väldigt bristfälliga. Men det borde innebära ett hyfsat borstat vokabulär i 

kontrast mot många av de oborstade skåningarna i tävlingen. Men vad man kan säga om 

Edvin är att det finns nog lite skalle i grabben. Han åker iväg till en stuga med personer han 

knappt känner och ska dedikera sig till att spela golf och dricka öl i 3 hela dagar. Det kan 

tyckas lite smått obehagligt för många. Men inte för Edvin. Pang på rödbetan var det bara och 

det var väl väldigt kul och tur att det var så. Angående taktiken slår Inkompetensbladet till 

med en ren chansning, nedanstående uppskattning är totalt otillförlitilig. Vill man ha Edvin i 

sitt lag? Ja antagligen. Ganska lagom handikapp och säkert en hyfsad golfspelare. Dessutom 

är han vänsterspelare. Och det kan röra om i grytan.  

 

Bakfylletålighet  

Taktik   

Psyke  

Talang  

Klädsel & 

Vokabulär 
 

Slutgiltigt betyg 16/25 Getingar 

HCP 17.5 

 

Kim Haapamäki: Nu presenterar vi en av tourens mer frekventa deltagare och som är en 

välkänd profil. Han besitter inte bara ett högt handikapp utan har också en hyfsad sving. 

Driven är väl hans favorit och när den sitter så kan det komma att rassla in poäng, samtidigt 

måste han jobba på puttarna vilket var något Kim inte tränade på fram tills nyligen och det 

kanske hinner ge resultat till Ryder. Vem vet? Inte vi i alla fall. Kim kommer ifrån norr. Och 

jag menar inte Gävle-norr utan riktiga norr. Så man kan ju gissa att han borde tåla en del 

alkohol rent härkomstmässigt, det är inget Inkompetensbladet observerat men det ligger nog 

ändå något i detta som alltid är fallet med våra lösa spekulationer. Kim har ändå lite taktik i 

sig, han börjar långsamt överväga att inte drivea ibland och då och då ta en kortare klubba när 

han har dubbelslag men mer än så ska man nog inte förvänta sig. Psyket är helt okej men när 

det väl börjar gå utför så kan det bli svårt att hämta hem det för Kim, men det räcker å andra 

sidan med ett bra hål för att han ska studsa tillbaka igen och det kan ju, med Kims handikapp, 

hända lätt. Slutligen får man väl säga att vokabuläret han besitter är väl inte 

jättekommunikativt då han jobbar en del med den norrländska inåtvisslingen men charmigt är 

det! Han har heller inte jättemycket golfkläder på sig och har för vana att spräcka sina byxor 

innan utslag. Vill man ha Kim i sitt lag? Det kan svänga en del men det kan ju också svänga 

bra några gånger. 
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Johan Karlberg: Dags att presentera en av de mer rutinerade rävarna av deltagarna. Med en 

lång och dålig golfkarriär har Johan varit med länge. Han har hunnit göra HIO och besöka 

varenda ruff på LAGK. Han kan spela ur dåliga lägen och han kan spela ur bra lägen. Johan 

har en väldigt hög högsta nivå men besitter en lägsta nivå som kan jämföras med en 36-

handikappare. Det är väldigt volatilt när man spelar med Johan. Men han kan ju lira. Det kan 

han ju. Han går ju inte under namnet ”StorkuksJohan” för inget även om han frenetiskt 

försöker sudda bort den bilden av sig själv och gått ut och sagt i en intervju att han hellre 

skulle vilja kallas ”LillkuksJohan”. Johan har ett uselt psyke, han måste alltid ha med sig 

snacks så han inte blir hangry och kan lätt tappa koncentrationen. Ska man vara kapten för 

Johan gäller det att se till att Johans bag är full av antingen öl eller gottis. Taktiskt sett får man 

ändå anse Johan ganska högt rankad, han är duktig på att läsa situationer och har också en 

lasermätare vilket underlättar oerhört. Han vet vad han kan och inte kan och är ganska bra på 

att undvika det. Han kallas ofta för golfens Lars Lagerbäck- han gör det han är bra på (i 

Sveriges fall var det försvara och slänga långt på Zlatko). Öl är något som Johan gillar och 

han är van att spela på bakfyllan, det kan komma att vara viktigt i årets Ryder. Klädseln och 

vokabuläret saknar anmärkningar från Inkompetensbladet. Den är ok. Vill man ha Johan i sitt 

lag? Ja, men risken kan vara stor. Man får hoppas att Johans rutin kommer skina igenom 

snarare än något annat.  

Johan Karlberg på hål 17 på Karlshamn 

norra förra året 
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Johannes Tykesson: Johannes är en spelare som är ruskigt stabil. En person som går hem 

med över 30 poäng varje gång. Puttarna är fantastiska och presterar i övrigt okej. Johannes är 

för Ryder Cup en ganska okänd figur men har i årets upplaga lyckats kvala in (inte för att det 

var så särskilt svårt). Johannes kommer från de djupaste delarna av Skåne och det hörs. Ett 

riktigt fint skånskt vokabulär uttrycks ofta högt och ljudligt. Ord som ”Mög”, ”Räligt” och 

”Ah fy fasiken” kommer nog kunna höras då och då från skåningen. Johannes besitter ett 

psyke av stål och det finns nog få personer som med lätta skakar av sig ett dåligt slag som 

honom. Talangen finns men är kanske inte extraordinär, det är snarare stabiliteten och 

förmågan att leverera konsekvent som utmärker Johannes. Något som är obeprövat är 

Johannes förmåga att prestera med någon promille i kroppen. Det är inget vi sett tidigare men 

något som Inkompetensbladet gärna observerar med spänning. Vi antar att förmågan är helt 

ok. Säkert stabil. Som Johannes är med allt annat. Vill man ha Johannes i sitt lag? Ja, 

herregud ja. Johannes har nämligen ett ganska trevligt handikapp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Hultquist: Vi ska försöka hålla oss korta om tourens stora stjärna. Ryder Cups mest 

lysande talang med världens mest bestraffande handikapp. Henrik är en fantastisk golfspelare 

och kommer framförallt ha fördelen att ha lirat på banorna innan. Även om Henrik har en 

dålig dag kan han åtminstone fungera som en något överkvalificerad banguide åt sin partner i 

bollen. Henrik kan det mesta. Trixa, drivea, slå draws, slå fades och allt det där som alla alltid 

snackar om. Men kan han plocka fram sin högsta nivå nu när det gäller? Kanske, kanske inte. 

Oavsett så finns talangen där, och likt många övriga i årets turnering besitter han ett fint 

malmöitiskt vokabulär och har dessutom på grund av många års erfarenhet de allra finaste av 

golfkläder. Vi alla vet att Henriks bakishatt kommer att komma fram. Det finns nog inget 

tvivel om det. Det leder oss raskt in på nästa spår: bakfyllan. Vi alla vet att Henrik lirar en del 

på bakfyllan, med det sagt brukar det heller inte gå särskilt bra när det händer. Men det finns 

ju en viss vana och det är en vana man kanske inte ska förringa i dessa sammanhang. Det 

finns nog också en basal taktikförmåga kvar i Henrik efter sina år som satsande golfspelare 

och den i kombination med hans alkoholtolerans kan komma att vara giftig. Sen kan han 

kanske hetsas till att gå upp en klubba och göra bort sig, ingen minns ju en fegis. Psyket bör 

också vara dugligt av samma anledning varför hans taktiska förmåga bör vara okej. Vi lämnar 

det där helt enkelt. Hur ska man resonera kring Henrik då? Vill man ha honom i sitt lag eller? 

Det är nog en fråga Axel och Jesper gärna vill ha svar på. Ja kanske det. Han har ju en extremt 
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hög högsta nivå och med några snabba höjningar i veckorna kan han bli giftig. Men om han 

ska vara med i laget så bör man nog se till att man plockar in en person med högt handikapp 

också.  

Kan vara Henrik på hål 13 på Laholms 

GK.  

 

Dennis Dalenius: Ryder Cups kanske största joker. Var fenomenal under förra årets Ryder 

och chockade många med sina raka slag med hybriden. Gjorde på tok för mycket poäng. Men 

nu har året gått och kanske har den där stjärnglansen lagt sig något? Framförallt så har väl 

handikappet sänkts markant. Oavsett så levererar Dennis under press och är duktig på att 

kunna hålla psyket i schack. Han är vass med hybriden och är väldigt duktig på att trolla fram 

bollarna nära hålet i konstiga situationer, han kommer vara en tillgång oavsett vilket lag han 

är med i. Det kan dock bli problem om hybriden strular, Dennis är nämligen lite av en så 

kallad ”one trick pony”, men det finner Inkompetensbladet osannolikt. Alkohol är något som 

Dennis är van vid men nu när han kommit in i arbetslivet finns det risk för att 

alkoholtoleransen sjunkit då timmarna i veckan snarare fokuseras på arbete snarare än Lunds 

studentliv. Dennis har under det senaste året steppat upp sin golfmerch och har bytt 

fotbollsskorna mot faktiska golfskor. Kul att bevittna! Han är också en bolltrollare av rang 

och har en väldigt bra bollkänsla. Han kan trixa med de mesta typer av bollar. Men det finns 

ju något som skribenten är väldigt medveten om. Något som är viktigare än att kunna trolla 

med bollar och att slå med hybriden. Dennis vinner nämligen alltid. Ända sen undertecknad 

lärde känna Dennis så har han vunnit i varenda tävling, ölpongsspel eller quiz man själv ställt 

upp i. Det var en gång då jag spelade lika med Dennis i en beerpongmatch på Delphi (spelet 

hann aldrig slut innan det var dags att gå ut) och jag glömmer det aldrig. Så vill man ha 

Dennis i sitt lag? Ja. Dennis vinner alltid.  
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Adam Belfrage: Då går vi in på den sista spelaren för kaptenerna att välja på. Adam är en 

spelare som har ett aggressivt temperament, ett svagt psyke och dåliga knän. Men i övrigt så 

är Adam en förhållandevis jämn golfspelare och ganska tråkig att titta på. Han brukar glida in 

på sina 34-37 poäng under en säsong och är väl framförallt ganska duktig med sina järn och 

wedgear men svag på det övriga. Alkoholmässigt så är han ganska svag på bakfyllan men 

däremot så tål han också en enorm mängd alkohol och kommer för motståndarlaget bli nog 

svår att supa ned. Det kan väga tungt i denna turnering. Adam är också känd för att vara en 

taktiker, han föredrar gubbchippen framför wedgen och det tråkiga bogeyspelet snarare än att 

blända publiken med uppvisningar. Om Johan var golfens Lars Lagerbäck så är Adam golfens 

José Mourinho – det är bara resultatet som räknas. Han är också EXTREMT tävlingsinriktad 

vilket kommer göra att han kommer lägga ned tid och energi för att genomföra den här 

tävlingen i en perfekt balansgång mellan alkoholkonsumtion och golfprestation. 

Talangmässigt är han väl okej, ska ha varit en halvt lovande handbollsspelare en gång i tiden 

och kan väl sina bollar hyfsat väl. Klädseln lämnar vi okommenterad. Det blir så dålig 

stämning då. Vill man ha Adam i sitt lag? Ja, det kan ju vara en fördel. Han är som sagt rätt 

jämn. Han kan också tappa det helt efter nio. Vem vet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEFREDAKTÖRENS LAGTIPP 

LAG 1: Axel Voss, Adam Belfrage, Magnus Lundh, Ludwig Berglund, Kim Haapamäki 

Edvin Ottosson 

LAG 2: Jesper Laurell, Anton Palmén, Johan Karlberg, Henrik Hultquist, Johannes 

Tykesson, Dennis Dalenius 

Därmed är Meet The Players avslutad, jag tvivlar på att det varit kaptenerna till någon hjälp. 

Ett reportage om kaptenerna kommer förhoppningsvis imorgon eller på fredag.  

Väl Mött 

Med vänliga hälsningar, Inkompetensbladet chefredaktör Adam Belfrage  
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