Lagen draftades för drygt två veckor sen vilket
har gett Inkompetensbladet mer än tillräckligt
med tid för att analysera dessa på flera olika
kategorier. Lagen kommer att bedömas på deras
spelskicklighet, krökaura och andra kul
kategorier. Men oj vad spännande lag vi ser här
på pappret. Det här kommer bli en folkfest.
Publiken osar av förväntan. Det lär bli en batalj
som man inte vill glömma.
Var ska detta ta plats då? Jo i Mörrum och i
Kristianstad. Nämligen på Karlshamns Golfklubb
och på Araslövs golfklubb. Det är dit alla
människor vallfärdas i skrivande stund. Kommer
vi få se någon drivea green? Nä antagligen inte.
Kommer vi få se deltagarna dricka mer öl än vad
de tål? Ja antagligen. Kommer det förtäras
whiskey? I mängder.
Nog snicksnackat. Låt oss presentera de lag som
ska deltaga i denna storslagna strid.
Som vanligt går det att kontakta oss på
bilddagboken om man har klagomål.
Användarnamnet är INkOmpEtENZZ om man
vill hitta oss. Vi frånsäger oss allt ansvar
gällande källornas sanningsenlighet och avsäger
oss all journalistisk etik som finns.
Trevlig läsning!

Meet The Teams
Lag Blame it on the Bogey: Dennis Dalenius(C), Axel Voss , Adam Belfrage, Magnus
Lundh, Anton Palmén och Magnus Malmberg.
Det här laget stinker av två saker. Vinnarskallar och krökaura. Anförda av kapten Dalle
kommer detta lag kunna prestera briljant både på och av banan. Men det finns ju uppenbara
problem. Kommer de kunna hålla ihop temperamentet? Vem lägger spyan vid tee 1? Klarar de
36 hål två dagar utan att helt falla ihop? Kanske, kanske inte. Det är lite av en chansning Dalle
har gjort med detta lag. Det kan bära och också brista fullständigt. Det krävs utav honom att
han håller i tyglarna och ser till att hålla humör och nykterhetsgraden uppe. Även om det blir
väldigt tufft. Nog pratat om problematiken. Laget är välbalanserat med både kvalitet och högt
handikapp vilket gör att detta lag kan bli tufft att möta i bästboll och greensome. Däremot kan
det bli desto svårare vid matchspelet. Laget håller en extremt hög högsta nivå men också
ganska djupa svackor. Men när det stämmer för spelarna i detta lag brukar det slå rejält. De
kommer också bli svåra att kröka ner då samtliga har vältränade levrar från Lund, varav vissa
kanske tränar i skrivande stund. Undantaget är väl lagets ledare Dalle som blev klar med
studentlivet förra året. Lagkemin i detta lag är stark. Senast i måndags hölls det en
träningssession på Wii golf. Enligt säkra källor så gick Axel Voss på wii-banans par då. Laget
får anses hyfsat välbalanserat taktiskt. Vi har Belfrage och Voss som övertänker alla taktiska
scenarion och vi har Mange och Mange som aldrig ens försökt tänka en taktisk tanke. De
andra två är någonstans profillöst däremellan.
Nu går vi in på det som i Ryder nästan får anses sekundärt, nämligen spelet Hur är Blame it
on the Bogey från tee? Jo ganska usla faktiskt. Anton kan väl alltid slå ut ett säkert utslag med
en järnfyra och Malmberg får också anses rätt stabil från tee. I övrigt är det kanske lagets
absoluta största akilleshäl. För från fairway är de bra. Riktigt bra faktiskt. Samtliga spelare
skulle nog säga att det är deras starkaste sida. Men det hjälper ju inte när man ligger i ruffen
efter utslaget. Hur fungerar de på green? Ah här blandar dem och ger friskt. Men i regel är de
aggressivt mediokra nära och på green. Däremot kan det, beroende på dag, temperatur och
fuktighetsgrad, ibland stämma på den så kallade vårtan. Volatilt.
Hur ser de ut på banan då? Jo de kommer se riktigt bra ut. Det har vi säkra källor på. Blame it
on the bogey kanske inte vinner, men sexiga lär de vara i alla fall.
Slutgiltigt betyg ses nedan.
Alkoholtolerans
Taktik
Stabilitet
Lagkemi
Lagoutfit
Från Tee

Från Fairway
Green
Slutgiltigt betyg

28/40 Getingar

Snittbetyg

3.5

SnittHCP

14.4

Lag Swingers: Henrik Hultquist (C), Jesper Laurell, Johan Karlberg, Edvin Ottosson,
Kim Haapamäki, Andreas Bengtsson.
Nu går vi in på det andra laget i fråga. Anförda av kapten Henrik ”Hencock” Hultquist
kommer detta lag ha en helt annan problematik än föregående lag. Humöret är inte det som
brister. Psyket är där och om de vill så kan nog samtliga spelare se till så att de inte visar en
endaste tillstymmelse till känsla. Inte heller kan de anses vara särskilt volatila. Spelarna i detta
lag har stabila säsonger bakom sig och kommer nog kunna klättra upp över 30 poängsstrecket
båda dagarna vilket kan räcka långt i en Ryder. Undantaget är väl Johan Karlberg som brukar
vara lite av en dag-till dagspelare. Så var är svagheten då? Taktiken? Nja man kan inte anse
någon av dem vara taktiska tänkare, men inte heller inte några tänkare. Så när kommer
problemen!? Om vi tittar på alkoholtoleransen är väl den okej, varken mer eller mindre. Vi
har ju Kim Haapamäki som är finne så det talar för sig självt och sen har vi kanske mindre
alkoholtåliga gamla rävar som Karlberg och Bengtsson. Så där är det likt allt annat. Okej.
Frågetecknet landar väl då till sist på lagkemin. Det är ju lite av en ragtag group som Hencock
har samlat på sig. Antingen kan det bli som ett A-team eller kanske som Frankrikes
fotbolllandslag VM 2010 det vill säga fiasko. Har lag Swingers swingat för att få upp
lagkemin? Vem vet. Inte vi i alla fall.
Så. Låt oss komma in på det oviktiga. Hur spelar boysen då? Från tee är de ganska stabila. Det
får man säga. Där kommer de nog vara bättre än motståndet. Från fairway får man anse dem
hyfsat duktiga men aningen sämre än Blame it on the Bogey. Nu kommer vi till närspelet och
där kommer de inte att vara särskilt bra. Johan är en notoriskt dålig puttare, Kim började träna
närspel så sent som i våras, Jesper missade en 30 cm putt förra Ryder, Bengtsson puttar allting
kort och Edvin har helt tappat förmågan att spela närspel enligt säkra källor. Henke är ok.
Outfitten då? Jo men den lär absolut vara påtänkt. Men sexig? Inte riktigt. Men vinner dem?
Ja kanske.
Nedan ses slutgiltigt betyg
Alkoholtolerans
Taktik
Stabilitet
Lagkemi
Lagoutfit

Från Tee
Från Fairway
Green
Slutgiltigt betyg

25/40 Getingar

Snittbetyg

3.125

SnittHCP

12.98

