Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken säsongens höjdpunkt med en högre prispott
Trots att vi bara befinner oss i januari kan det för oss vänner av tävlingsgolf löna sig att markera början av
september i kalendern. Den 1-3 september spelas nämligen en deltävling i Ladies European Tour (LET) på
Ålands Golfklubb i Kastelholm på Åland. Tävlingens namn är nu fastslaget: Åland 100 Ladies Open by
Ålandsbanken, och prispotten har höjts till 250 000 euro.

Ålands Golfklubb och Slottsbanan är platsen där golfeliten samlas i månadsskiftet augusti-september.

Finlands Golfförbund fungerar som tävlingsarrangör, men arrangemanget och partneranskaffningen sker i
nära samarbete med Ålands Golfklubb. Som även framgår av tävlingens namn har lokala partners stöd en
stor betydelse. Såväl Ålandsbanken som Ålands landskapsregering har genom sina partnerinsatser en tydlig
synlighet i tävlingens namn. Ur besöksnäringens synvinkel förväntas arrangemanget av ett stort
internationellt idrottsevenemang ytterligare stimulera den redan attraktiva besöksdestinationen.
”Att kunna erbjuda vår oerhört omtyckta Slottsbanan för en internationell tävling på högsta nivå är för oss
väldigt glädjande, då vi får dela med oss till omvärlden av Åland och vår fantastiska anläggning.
Arrangemanget är en viktig kvalitetsstämpel för vår verksamhet och vi kommer att göra vårt yttersta för att
arrangera ett familjärt evenemang i världsklass, där både spelare, åskådare och partners känner sig
betydelsefulla”, säger Ålands Golfklubbs klubbdirektör Björn Wennström.

Björn Wennström, klubbdirektör på Ålands Golfklubb och Peter Wiklöf, vd och koncernchef på Ålandsbanken.

”Från Ålandsbankens sida är vi stolta över att vara med som namnsponsor och med det bidra till att få
Ladies European Tour till Åland och Ålands Golfklubb. Att kunna vara med och stödja ett internationellt
toppidrottsevenemang i Finland är något som känns helt rätt och vi är de första att gratulera Ålands
Golfklubb till att få arrangera Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken, en tävling som kommer att bidra till
den åländska attraktionskraften under lång tid”, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef på Ålandsbanken.
Framgångarna i partneranskaffning och finansiering ger även större möjligheter att visa evenemanget via
en internationell tv-signal, något som ytterligare ökar evenemangets synlighet.
”Tävlingens ramar börjar ta form och på samma sätt som förra året vill vi bjuda på de fantastiska känslorna
och vyerna åt en så bred publik som möjligt. En internationell tv-signal är ett stort åtagande, något som vi
vill möjliggöra genom ett gott samarbete. Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken på Slottsbanan är en
strålande produkt att presentera”, berättar Golfförbundets försäljnings- och marknadschef Kimmo
Rantamäki.
Prispotten steg med 25 000 euro
Glädjande nyheter levererades också i med beskedet om att Ladies European Tour har höjt prispotten med
ytterligare 25 000 euro, något som alltså lyfter den totala prissumman till en kvarts miljon euro. Höjningen
är ett resultat av samarbetet mellan LPGA- (Ladies Professional Golf Association) och LET-touren, med
målet att stödja europeisk damgolf.
I LET-tourens fullspäckade årskalender innebär prissummans höjning att Åland 100 Ladies Open by
Ålandsbanken tillhör en av de tävlingar i Europa som har högst prispott. Veckan innan tävlingen på Åland

spelas en tävling av samma storlek i Sverige och en majoritet av spelarna förväntas fortsätta för tävlingsspel
på Åland.
”LET-organisationen var väldigt nöjd med fjolårets tävling och ville på sitt sätt stödja en fortsättning för
evenemanget. Av naturliga skäl höjer en större prispott intresset bland spelarna samtidigt som nivån på
tävlingen blir högre. Slottsbanan i toppskick kommer med säkerhet att erbjuda livslånga minnen för såväl
spelare som åskådare”, summerar tävlingens promotor och Golfförbundets tävlingsidrottschef Juha
Juvonen.

Kommer även årets vinnare från Finland?
Då förra årets finländska deltävling i Ladies European Tour ordnades var det tio år sedan sist och
arrangemanget blev en riktig framgångshistoria som kröntes av Matilda Castrens seger inför
hemmapubliken. Men framgången var ännu större än så i och med att tre finländska spelare återfanns
bland de åtta bästa spelarna, varav Ursula Wikström på andra plats – Kommer vi att få se en lika stark
prestation i höst?

Den finländska representationen på Europatouren är stark även säsongen 2022. Fjärderankade Sanna
Nuutinen spelar för tillfället både på LET- och LPGA-touren. Finländska spelare med fast spelrätt på LETtouren är Ursula Wikström, Noora Komulainen, Tiia Koivisto, Krista Bakker, Emily Tukiainen och Emily
Penttilä. Finlands toppspelare Matilda Castren fokuserar för tillfället på LPGA-spel i USA, men att försvara
fjolårets hemmaseger genom tävlingsdeltagande på den storslagna Slottsbanan är inte helt uteslutet.
Ladies European Tour startar tävlingssäsongen i februari med en en deltävling i Kenya.
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FAKTA OM TÄVLINGEN:
Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken
- En deltävling i Ladies European Tour
- Spelas 1-3.9.2022 på Ålands Golfklubb, Slottsbanan
- Spelform: Slagspel över 54 hål
- I tävlingen ryms maximalt 126 spelare, varav uppskattningsvis cirka 15 finländska spelare
- Prispott 250 000 euro
- Sju finländska spelare deltar i Ladies European Tour med full spelrätt 2022: Sanna Nuutinen, Ursula
Wikström, Tiia Koivisto, Krista Bakker, Noora Komulainen, Emilia Tukiainen ja Emily Penttilä. Matilda
Castren har tack vare sin fjolårsseger full spelrätt och ytterligare några spelare har en utökad spelrätt.
- Golfförbundet har rätt till 11 så kallade wild cards
- Sedan tidigare är även Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag med bland tävlingens partners.
Bakgrund
I juli 2021 återkom Ladies European Tour till Finland efter ett uppehåll på tio år. Matilda Castren tog hem
segern inför en stor hemmapublik på Aura Golf. På andra plats kom Ursula Wikström. Även i övrigt var
deltävlingen en stor finländsk framgång, med sex spelare bland de 15 bästa placeringarna.
Tidigare har LET-deltävlingar arrangerats sju gånger på Helsingfors Golfklubb i Tali åren 2005-2011. Även år
2008 fick hemmatävlingen en finländsk segrare då Minea Blomqvist-Kakko tog hem segern på den sista
greenen med Ursula Wikström på en andra plats.

