
De finländska stjärnorna, som blivit förtjusta i Slottsbanan, känner till de kritiska platserna i 

hemmatävlingen 

 

Kring en hemmatävling är det alltid en speciell stämning och av den stämningen får arton 

finländska spelare som deltar i Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken njuta denna vecka. 

Bland dem finns Tiia Koivisto som denna säsong tagit sin första seger på Ladies European Tour, 

Elina Nummenpää som placerade sig på en snygg tredje plats i LET-tävlingen i Sverige förra 

helgen samt Ursula Wikström som gjort en strålande karriär på Europa Touren. 

Koivisto som vann Jabra Ladies Open i Frankrike i maj anlände till Åland i början på veckan, och 

känslan av hemmatävling infinner sig redan när hon förbereder sig för tävlingen. 

”Roligt att spela hemma fast här inte talas så mycket finska. Min mor och bror kommer och tittar på 

tävlingen, vilket är jättekul” säger Koivisto glatt. 

I LET rankingen ligger Koivisto på elfte plats och hon förstår vikten av hemmatävlingen för hennes 

framtida golfkarriär. 

”Den här och resten av säsongens tävlingar är viktiga: Min målsättning är att vara bland de tio 

främsta i rankingen för då slipper jag direkt till LPGA Tourens kvalfinal” berättar Koivisto om sin 

målsättning för denna vecka och säsongens slutspurt. 

Även om Koivisto drömmer om USA:s banor, är hon mycket nöjd med sin nuvarande arbetsplats på 

Ladies European Tour. Om hon inte lyckas nå en plats på LPGA Touren i år, är det inte hela världen 

för Koivisto. 

”LET är för närvarande en mycket bra tour och nivån har klart stigit med bättre spelare och 

nykomlingar”. 

Slottsbanan, som för ett par år sedan genomgått en stor ansiktslyftning, är för många finländska 

spelare en ny bekantskap och så är det också för Koivisto. 

”Jag har aldrig tidigare varit på Åland: Banan är verkligen fin. Det beror mycket på vinden hur 

utmanande banan kommer att vara. Greenerna är superfina och de är verkligen snabba”, 

karaktäriserar Koivisto banan. 

 

Nummenpää hade ett strålande genrep inför hemmatävlingen 

 

Elina Nummenpää:s utgångsläge för den här veckan är verkligen bra. Tredje platsen i förra veckans 

Skaftö Open är hennes bästa placering på touren. En bra tävling skapar självförtroende inför 

tävlingen denna vecka. 

”Förra veckan tog jag ett slag i taget och samma sak måste jag göra här. Även från förra veckan 

finns det endel att förbättra, men jag måste också ta de bra sakerna med mig därifrån. Puttningen till 

exempel var mycket bra förra veckan” resonerar Nummenpää. 

Nummenpää såg tävlingsarenan första gången då hon i måndags anlände till Kastelholm. Spelare 

som vecka efter vecka spelar på toppbanor upplever inte en wow-effekt lika ofta som en amatör, 

som mera sällan spelar på toppbanor. Trots detta var Nummenpää:s första intryck av banan 

övervägande positiva. 

” Det är på något sätt kul och spännande att komma hit och överraskas positivt av banan, som man 

hört mycket beröm om. Mina egna förväntningar på banan hade också stigit, men ändå blev jag 

positivt överraskad” säger Nummenpää och berömmer Ålands Golfklubbs Slottsbana. 

 

Ursula Wikström närmar sig en verklig drömgräns 

Genom tiderna är Ursula Wikström den som spelat femte flest Ladies European Tour tävlingar, och 

hon spelar på Åland för 296:te gången i en officiell LET tävling. Hon närmar sig milstolpen på 

trehundra tävlingar inom en snar framtid. Wikström som blivit tvåa tre gånger i de LET tävlingar 

som spelats i Finland fick liksom Koivisto och Nummenpää sin första kontakt med tävlingsbanan 

denna vecka. Ny bana och hemmatävling är en kombination Wikström gillar. 

”Hemmatävlingar är alltid sin egen lilla grej, fast jag inte har spelat på den här banan tidigare. 

Jag spelade fem hål på måndagen och sju hål igår. Men i dagens ProAm får jag spela de övriga 



hålen. 

I alla förhandsspekulationer har greenområdena ansetts som avgörande - liksom i många andra 

proffstävlingar. Wikström anser att banan inte är särskilt utmanande från tee, men det tuffaste testet 

kommer att vara greenerna i tävlingen som inleds på torsdag. 

”Greenerna och foregreenerna är utmanande och genom flaggplacering kan banan göras riktigt 

knepig om man vill” konstaterar den rutinerade Wikström. 

 

Åland 100Ladies Open by Ålandsbanken startar på torsdag morgon. De första grupperna beger sig 

ut på banan med början kl 8.45. De på förhand främsta grupperna startar efter kl 14. 

 

Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken 

 

      -     Ladies European Tour tävling 

– spelas 1.-3.9.2022 på Slottsbanan, Kastelholm , Åland 

– slagspel 54 hål, 60 bästa fortsätter till sista rundan 

– 117 spelare deltar, varav 18 finländare 

– prispotten är 250.000€ 

– starter dagligen 8.45 

– Tiia Koivisto är en tävlingens förhandsfavoriter 

– fritt inträde för allmänheten. 

– Fredag och lördag sänds tävlingen live på TV 

 

Bakgrund 

I juli 2021 återvände Ladies European Tour till Finland efter en paus på 10 år. Matilda Castrén knep 

segern inför en stor hemmapublik på Aura Golf och Ursula Wikström blev tvåa. Det var finländska 

framgångar bred front då sex spelare placerade sig bland de femton bästa. 

Tidigare spelades Finlands deltävling på Helsingfors Golfklubbs bana i Tali sju gånger åren 2005-

2011. År 2008 blev det också finländsk seger då Minea Blomqvist-Kakko avgjorde på sista greenen 

och Ursula Wikström blev tvåa. 

 

 


