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Andra dagen av Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken har avslutats. Tävlingen leds av Lisa 

Pettersson och Ana Pelaez Trivino på resultatet -5. Vi återkommer till resultaten i slutet på artikeln, 

men först litet historia om Ursula Wikström och hennes enastående karriär. 

 

Ursula Wikström som i snart två årtionden stått i frontlinjen för finländsk tävlingsgolf står på 

tröskeln till en stor milstolpe. Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken är hennes 296:e officiella 

Ladies European Tour-tävling och drömgränsen 300 tävlingar uppnår hon alldeles snart. 

 

År 2003 blev Wikström proffs och hon hör till LET:s mest rutinerade spelare. Det finns bara fyra 

spelare i turneringens historia som spelat flera turneringar än hon. Vilken av dessa tävlingar har 

varit mest minnesvärd för den finländska stjärnan? 

”Oj, det finns många.  En av de mest minnesvärda är tävlingen i Tali 2008, då Minea (Blomqvist-

Kakko) och jag spelade en jämn kamp om segern i hemmatävlingen. Vi hade spelat mot varandra 

ända sedan vi var juniorer, så den stunden inför hemmapubliken var verkligen speciell. I tävlingen 

som då hette Finnair Masters blev Wikström till slut tvåa. 

Andra plats har blivit beklagligt välbekant för Wikström under karriären. I hemmatävlingarna har 

hon tre gånger blivit tvåa och från övriga tävlingar har hon en hel ryggsäck med andra platser. Alla 

dessa år har segrarna har dock gäckat Wikström, som på klubbnivå representerar Golf Talma. Att 

uppnå en seger har dock inte blivit ett måste för henne. 

”Om jag skulle veta varför segern ännu inte kommit. Men jag tror att jag ännu kan vinna. Annars 

skulle jag inte vara här. Richard Bland vann som 48-åring, så allt är möjligt”, säger Wikström med 

hänvisning till den engelska veteranen som tog sin första seger på DP World Tour förra sommaren i 

sin 478:e tävling. 

Wikström har förutom sin professionella karriär också en mammaroll. Hennes son Emi, 15, är redan 

i den åldern att han hunnit vara caddie åt mamma. Att ha sonen som caddie värmer 

Wikström. 

” Jag skulle vilja ha honom som caddie oftare, men skolan och fotbollen håller honom sysselsatt.” 

 

Låt oss återvända till talet 296. Att känna och bolla med den siffran gör Wikström fundersam. 

”296 - det är en ganska hög siffra. Är de verkligen så många?” tänker Wikström. 

”Jag njuter fortfarande av golfen och jag känner att jag fortfarande kan tävla. Jag kommer att 

fortsätta så länge det känns bra.” 

 

En seger kräver en bra slutspurt 

Wikström ligger efter två dagars spel i Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken som bästa 

finländare på en åttonde plats (-1). Under lördagen behöver hon få till en rejäl spurt för att 

karriärens första seger skall bli verklighet. Avståndet till täten är fyra slag. Det gick trögt för 

Wikström på greenerna under fredagen och hon blev frustrerad över att puttarna inte gick i. Hon 

försökte rätta till saken på ett litet speciellt sätt under rundan. 

”Jag sade åt caddien att håll den här varm och ge den litet kärlek” skrattade Wikström med 

hänvisning till puttern. 

Även utanför greenerna gick spelet trögt och rundan var tidvis en mycket jobbig resa för Wikström. 

”Idag var det betydligt svårare än i går och i något skede kändes det som att man aldrig kommer 

härifrån”, suckade Wikström efter sin 75-runda på fredagen. 

 

Lisa Pettersson som delar första platsen var verkligen nöjd med sin 66-runda. 



”Jag spelade verkligen jämt och gjorde inga fel. Framförallt var mitt järnspel starkt. Dagens 

höjdpunkt var nog den långa och krokiga parsänkningen på 16 hålet.” berättade Pettersson om sin 

runda. Hon tog en andra placering i förra veckans tävling. 

 

Sammanlagt sex finländare klarade sig till tredje dagens spel. Cut-gränsen var +8. Det bästa 

utgångsläget efter Wikström har Linda Osala, Noora Komulainen och Karina Kukkonen. 

De är på delad 22 plats med resultatet +3. 

 

Lördagens finalrunda startar kl 8.00.  Finalrundans upplösning kan man följa från hemmasoffan på 

Ruutu-kanalen och YLE TV2 mellan kl 12-15. 

 

 


