
Ålands Golfklubbs Slottsbanan i topp när golfarna själva bestämmer 

När Otavamedia/Golfpiste under tisdagseftermiddagen tillkännagav resultatet i den pinfärska 

banrankingen stod det klart att Slottsbanan på Ålands Golfklubb hade lyckats i föresatsen att ta sig in 

bland de topprankade finländska banorna. Med bland annat en förstaplats, en andraplats och en 

tredjeplats har Ålands Golfklubb befäst sin position som en av de mest omtyckta inhemska 

golfdestinationerna. 

Slottsbanan tillbaka i topp 

I den aktuella rankingen utses Slottsbanan till vinnare i kategorin ”Finlands bäst planerade golfbana” 

och till tvåa i kategorin ”Finlands vackraste bana”. I totalrankingen, ”Finlands bästa golfbana”, 

landade Slottbanan på en mycket hedrande tredjeplats, tätt bakom vinnaren Vanajanlinna Golf & 

Country Club samt tvåan Nordcenter med banan Fream. Inom klubben har det hela tiden funnits en 

tro på att den här utvecklingen varit möjlig, men att Slottsbanan som en i princip nybyggd bana kan 

utmana de allra bästa och sedan länge etablerade banorna i Finland är ändå anmärkningsvärt då det 

som regel tar många år för en nylagd bana att nå önskad nivå.   

En viktig faktor i helhetsbedömningen är banans skick och finish och här landade Slottsbanan på en 

fjärde plats. Redan efter den gångna säsongen har stora insatser gjorts på Slottsbanan, bland annat 

avseende dränering samt asfaltering av vägar längs banan, något som med största säkerhet kommer 

att hjälpa det framtida helhetsintrycket uppåt. 

Även Kungsbanan har klättrat i rankingen och ligger nu på 14:e plats i den nationella rankingen, där 

de 146 bästa banorna har tagits med. I den förra rankingen låg Kungsbanan på en 23:e plats.  

Golfgästerna gör bedömningen 

Det som är lite speciellt med den 

aktuella rankingen är att det är de 

finländska golfspelarna som 

lämnar in underlaget för 

rankingen. Bland alla spelare som 

har gästspelat på en golfbana 

under de gångna två åren görs en 

enkät för att bedöma hur de har 

upplevt banan som helhet, hur 

vacker de ansett den vara, vilken 

servicenivå de har erbjudits och så 

vidare. I många internationella 

rankinglistor brukar resultatet sammanställas av en expertpanel, men i det här fallet är det alltså 

gästspelarna själva som har gjort bedömningen. Totalt deltog 7 265 golfspelare i bedömningen. 

Slottsbanan, som under åren 2018 och 2019 var stängd för en grundläggande ombyggnad, öppnade 

åter för spel i början av juli 2020. Vid nyöppningen befann sig världen mitt i pandemins första år och 

reserestriktionerna slog hårt mot den åländska besöksnäringen, så även golfturismen.  

Stor satsning på Ladies European Tour bidrar i kvalitetsarbetet 

I slutet av sommaren arrangeras en deltävling i Ladies European Tour på Slottsbanan - Åland 100 

Ladies Open by Ålandsbanken. Den här satsningen innebär ett nära samarbete med LET-tourens 

experter på banskötsel och banuppsättning, något som ytterligare förväntas bidra i arbetet med att 



höja anläggningens kvalitet. Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken hålls den 1-3 september i 

sensommar. 

Otavamedia, med tidningen Golflehti och golfportalen Golfpiste, är den klart största aktören inom 

finsk golfmedia. Otavamedia sammanställer vartannat år en större banranking där samtliga finska 

golfbanor ingår och den aktuella sammanställningen gäller således åren 2020 och 2021. 
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