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En golftävling vinns inte första dagen, men det skadar inte för de kommande dagarna att man 

hänger med täten. Så gjorde Ursula Wikström (68, -4) som delar tätplaceringen i Åland 100 Ladies 

Open by Ålandsbanken och Noora Komulainen (71, -1) som är på delad sjunde plats efter 

inledningsdagens spel. 

Wikström som lyckades spela en utmärkt runda på de utmanande greenerna på Ålands Golfklubbs 

Slottsbana upplevde att rundan slutligen hade gått ganska bra: 

”Det var såtillvida en lätt dag, att det blev inga större missar och några puttar slank in. 

Puttandet har varit litet svårt för mig och jag kände mig obekväm på greenerna. Ändå lyckades jag 

sänka några puttar. Det var kul”. Så karaktäriserade Wikström, som delar tätplaceringen med 

österikiskan Emma Spitz, sin inledningsdag. 

Torsdagens runda hade tidvis riktig höstkänsla i den friska nordanvinden. De sista grupperna fick 

därtill en svalkande regnskur i nacken. Men det hindrade inte Wikströms fart. 

” Just före regnet kom föll temperaturen ganska ordentligt. Man fick dra på sig mera kläder och 

handskar på händerna. Det blev riktigt kylslaget, men det kunde ha varit betydligt värre” 

konstaterade Wikström efter den dryga fem timmar långa rundan. 

 

Wikström, som inledde sin tävling på hål 9, gjorde fyra birdien i inledningen av rundan. Under den 

senare delen av rundan hände resultatmässigt inget märkvärdigt, bara en bogie och en birdie. 

Härifrån är det bra att fortsätta på fredagen. 

Den andra finländska spelaren som lyckades bra var Noora Komulainen. Komulainen som spelade 

bakom Wikström hade en bogiefri dag. 

” Det var i själva verket årets första bogiefria runda. Särskilt i den här vinden och på denna bana är 

det verkligen bra och jag är nöjd” säger Komulainen. 

Bogiefritt var positivt för Komulainen, men det var nästan lika birdiefritt: Dagens enda birdie kom 

på hål 15. 

” Jag hade många birdielägen som jag inte använde. Puttarna var inte dåliga, men de var inte 

tillräckligt bra” analyserar Komulainen dagens arbete på greenerna. 

 

Slottbanans greener har varit ett samtalsämne hela inledningen av veckan, eftersom de är helt 

strålande. Komulainen som spelar vecka efter vecka på Ladies European Tours topp greener håller 

med. 

” Greenerna är bland de bästa vi haft på hela året. De här är verkligen bra och snabba och bollen 

rullar härligt. Jag gissar att i morgon bitti får vi spela på perfekta greener”, berömde Komulainen 

som startar fredagens runda kl 10.13. 

För de övriga finländarna lämnade inledningsdagen endel att hämta in - för endel mera för andra 

mindre. 

Tiia Koivisto som inledde med en trippelbogie kämpade till slut till sig ett resultat på +2, till samma 

resultat kom också Karina Kukkonen som spelade i morgonens första grupp. Övriga finländare har 

minst sju slag till täten. 

Tävlingen fortsätter från ett intressant utgångsläge kl 8.45 på fredagsmorgonen. Fredagens spel kan 

man följa direkt på Ruutu-kanalen kl 13-16. 

 


