
Medlemsinformation  
 
Nu är det spännande tider på kommande på klubben. Ladies European Tour besöker oss och 
vi är tacksamma för alla som ställer upp för klubben som volontärer. Det finns några saker 
alla medlemmar behöver ta hänsyn till under tävlingsveckan, läs informationen nedan. 
 
Tillfällig parkering under tävlingsveckan måndag- söndag (29/8-4/9) 
Under tävlingsveckan är klubbens normala parkeringsplatser bokade för 
tävlingsarrangemangen. Av den här anledningen har vi ordnat en tillfällig parkering strax 
väster om Kungsbanans artonde hål. Tydlig skyltning kommer att visa dig rätt!  
 
Parkering för volontärer 
För de som ska jobba som volontärer gäller följande:  
Måndag-onsdag (29/8-31/8) kan man parkera på den tillfälliga parkeringen vid Kungsbanans 
artonde hål.  
Torsdag- lördag (1/9-3/9) ska man parkera vid Smakbyn och därifrån går det shuttlebuss till 
golfklubben. Kom i god tid!  
 
Vänligen observera!  
Under tävlingsdagarna torsdag-lördag (1/9- 3/9) är Slottsvägen enkelriktad från 
Kungsgårdsallen till Kastelholms slott, dvs vägen är avstängd för trafik i andra riktningen. 
Om man från Kastelholms slott eller Smakbyn vill till ÅGK eller tillbaka mot Godby måste 
man därför köra ut tillbaka till Sundsvägen. 
 
Omklädningsrum  
Under hela tävlingsveckan är omklädningsrum och duschar reserverade för proffsen. Det här 
betyder tyvärr att det inte finns möjlighet till ombyte eller dusch/bastu på plats för 
medlemmar eller gäster på klubben.  
 
Övningsområden  
Även klubbens driving range är reserverad för tävlingen från och med måndag till och med 
lördag eftermiddag (29/8- 3/9). Direkt nedanför restaurangen finns en putting green som får 
användas för chippning/puttning. Den stora övningsgreenen vid Slottsbanan är reserverad 
för tävlingen och därmed inte tillgänglig för medlemmar eller gäster.  
 
Serveringstjänster  
Under större delen av tävlingsveckan är Golfrestaurangen reserverad för tävlingen, dels för 
de cirka 130 tävlande och deras caddies och familjemedlemmar, men även för 
företagsgäster. Nere på tävlingsområdet, i närheten av Slottsbanans kiosk, finns dock ett bra 
utbud av serveringstjänster, med möjlighet till lättare måltider, snacks och fika.  
 
Titta på tävlingen  
Du är hjärtligt välkommen att titta på spelet under tävlingsdagarna (torsdag till och med 
lördag). Klubben uppbär inget inträde till tävlingsområdet och på plats finns publikvärdar 
som berättar hur du bäst rör dig i området för att följa med spelet på ett bra sätt. Vi har även 
flera sponsorer på plats, besök gärna deras montrar under tävlingsdagarna.  
 



Följ LET på nära håll- köp en VIP stol 
Under LET-tävlingen på klubben ges du möjlighet att köpa en LET-stol som ger tillträde till 
utvalda VIP platser på banan, där du kan följa spelet på nära håll. På de unika områdena du 
får tillgång till har endast de med LET-stolen tillträde. Kom in till receptionen och köp din stol 
för att säkra just din VIP- plats. Du köper din stol i kansliet för 50 euro. Stolen kommer i en 
påse och är lätt att bära med sig.   
 
Starttider under tävlingsdagarna 
Torsdag och fredag startar tävlingen i två startfält, start ca kl. 08:30 samt ca kl. 13. 
Lördag startar tävlingen ca kl. 08:30. 
 
Bagförråden på övre parkeringen och i klubbhuset (gäller inte förrådet på rangen) 
Informationen har gått ut tidigare kring detta, men här kommer en liten påminnelse!  
Under LET kommer bagförrådet i klubbhuset och bagförrådet på övre parkeringen inte att 
vara tillgängliga för medlemmar, utan förfogas helt av spelarna och arrangörerna. Det 
betyder att man INTE kommer åt bagskåpsutrymmet från och med måndag den 29 augusti 
till och med söndag den 4 september. Under denna period bör man förvara sin 
golfutrustning på annat ställe (hemma, i bilen o.s.v.), om man ämnar spela golf under den 
perioden. Det går bra ha kvar saker i skåpet under vecka, som man inte har för avsikt att 
använda, men man kommer dock inte att kunna hämta och lämna saker under veckan i 
dessa utrymmen. Tack för visad hänsyn och kom ihåg att ta vara på dina saker du behöver 
använda under denna period i god tid.  
 
Ny kod till dessa bagförråd skickas ut på måndag den 5 september.  
 
Vi hoppas på förståelse för att saker kommer att fungera lite annorlunda än under en vanlig 
vecka.  
 
Med vänlig hälsning Ålands Golfklubb! 
 


