
Med hjälp av frivilliga går det att genomföra även en stor golftävling med den hedern 

 

Ålands Golfklubb började rekrytera frivilliga till Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken i god tid 

redan senaste vinter. Denna vecka fick de äntligen börja jobba, när Finlands deltävling av Ladies 

European Tour började på torsdagen. 

 

Maria Rajamäki som arbetar vid klubbhusets VIP restaurang har som trebarnsmor inte tidigare haft 

tid med frivilligarbete, men vid den här veckans tävling ville hon gärna hjälpa till. 

”Golf är min grej och jag upplevde att nu hinner jag med” säger Rajamäki. 

Rajamäkis arbetsuppgift är ganska klar varje dag. 

”Jag kontrollerar att folk har behörighet att komma in på VIP-området”, beskriver Rajamäki som sitt 

arbete. 

I slutet av veckan kommer det inte att vara bara arbete för Rajamäki utan hon vill också hinna följa 

damernas proffsgolf igen eftersom hon följt den tidigare. 

”Jag hoppas att jag hinner ut på banan och kan följa tävlingen under dessa dagar. Jag arbetar sex 

timmar per dag, så det borde bli ett par timmar över för att se tävlingen”. 

 

Alf Sonntag arbetade som frivillig scorer för gruppen med Elena Colombon, Teresa Diez Molinieri och 

Clara Young under torsdagsförmiddagen. Sonntag var imponerad över LET- spelarnas höga nivå. 

”De slog så bra. Inte så mycket längre, men mitt i banan” sade Sonntag skrattande då han ha 

jämförde med sitt eget spel med proffsens. 

Sonntag har arbetspass alla tävlingsdagar, men grupperna varierar. Han tycker att det gående arbetet 

är mera meningsfullt för honom än att vara på ett ställe. 

”Det trevligt att gå en hel runda med en grupp, man får då en bra helhetsbild av ronden”. 

 

Lars-Erik Lindqvist ser till att spelarna får det för dem så viktiga vattnet på rundan. 

Dryckesservicen är lika viktig för tävlingsspelarna som den är för vanliga klubbspelare, men under 

pågående tävling kan man inte gå långa vägar för att hämta vatten. 

”Vi levererar vatten till bägge startplatserna och till olika utslagsplatser runt banan, så att spelarna 

inte behöver springa och hämta det”, klarlägger Lindqvist. 

Förutom dryckesservicen ombesörjer Lindqvist även gästernas välbefinnande. 

”Jag har ansvar för publiken och var de får röra sig runt banan. En viktig del av arbetet är att upplysa 

allmänheten om var de kan vistas, var man kan äta och var toaletterna finns”. 

Ålands Golfklubb har gjort ett strålande arbete med sina volontärer, för det finns tillräckligt av dem. 

Volontärerna har också enhetlig klädsel, vilket ökar känslan av stortävling då man tydligt kan se vilka 

som är arrangörens volontärer. 


