
Volontärshandbok LET 2022

Välkommen som funktionär till LET! Det är du som skapar detta tillsammans med ca 154
andra - tack!

Ladies European Tour besöker Ålands Golfklubb och
Slottsbanan 2022

Den 1-3 september 2022 står Ålands Golfklubb värd för en deltävling i Ladies European
Tour, då tävlingen Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken arrangeras på Slottsbanan.
Under tre dagar gör cirka 120 spelare ur golfsportens världselit upp om en prispott på
totalt 250 000 euro.

Vem kommer?
https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=2009&tclass=rnk&report=tmentry~se
ason=2022~alphaorder~
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Vad vill vi förmedla?
Vi vill att våra gästande spelare, FGF och LET, vi själva, klubbens medlemmar, partners och
personal, samhället och våra besökare känner att

Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken är ett

familjärt evenemang i världsklass som ger mersmak

och där alla är betydelsefulla.

Att vara funktionär
Att jobba med event är fantastiskt skoj. Och utmanande. Vi uppfinner mycket medan vi
håller på och vi har alla svar och lösningar precis när allt är klart. För att riktigt njuta av det
behöver vi följa teamleaders - de har gjort allt för att förbereda på bästa sätt och de har fått
nya order och justerade order många gånger under resans gång.

De flesta av oss är vana att vistas på golfbanan. För den som är tveksam finns några
gyllene regler;

Ha din telefon på ljudlös och vibrationsfri när du rör dig banan så att inte ljudet stör
spelarna.

Gå endast där det är tillåtet.

Respektera att spelarna behöver få vara i sin bubbla, jaga dem inte för autografer
eller selfies

Maten
Under etablering och avetablering äter vi i Golfrestaurangen - du behöver en kupong och
den gäller för en utvald rätt. (fred-tisd och sönd-månd 1100-1500). Kupongen får du av din
teamleader.

Under ProAm-dagen (onsdag) samt tävlingsdagarna (torsdag-lördag) äter vi i Vita
huset/Fähuset. Det är en egen grupp volontärer som fixar allt det för oss som jobbar med
annat på banan och i servicefunktioner. Här är vi alla extra snälla och hjälpsamma :D
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Varm mat serveras i Vita huset/Fähuset 1100-1500 onsdag till lördag under
tävlingsveckan. Utöver det kan du hitta snacks och fika här på övriga tider. Du som har
uppdrag på banan rekommenderas att ta med dryck och macka eller frukt hemifrån ifall du
går ut tidigt och blir på banan lite längre.

I Vita huset/Fähuset kan du förvara ytterkläder och väskor under dagen men ju mindre du
behöver ha med desto bättre.

Ta gärna med egen vattenflaska som du kan fylla på under dagen.

Klädsel

Du har dina funktionärskläder under dina arbetspass. När du bär kläderna är du klubbens
representant och behandlar alla vänligt och proffsigt. Om du har chansen att vara här på
din fritid eller före eller efter ett pass bär du privata kläder.

Pikén bärs till hela och rena byxor, kjol eller shorts i proper längd.

När du är klädd i volontärskläder är det inte ok att dricka alkohol eller röka. (rökare ombeds
sluta, vi vill ha er kvar - skämt åsido så är det klart ni får röka men gå undan)

Har du uppdrag med mycket stående och gående rekommenderas sköna skor och om du
har möjlighet gärna ett byte!

Det finns en begränsad mängd kläder och de som inte bokat på förhand kanske inte får rätt
storlek - vi kan bara beklaga detta, beställningen gick iväg tidigt och alla hade inte ännu
hakat på. OM du inte har volontärskläder men har privata tröjor eller jackor med Ålands
Golfklubbs logo kan dessa användas istället.

Stängda områden

Alla volontärer kan röra sig fritt på området med badge och volontärskläder. Det finns dock
några få undantag;

Kansliet- där sitter LET, FGF Scorers och Medical
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Endast golfshopens personal kan gå upp för att hämta grejer från sitt lager. Mari och Björn
har plats i FGFs kontor. Klubbens ordinarie personal har flyttat ner till infon.

Omklädningsrummen är under tävlingsveckan stängda och endast för spelare.

Restaurangen:
Övre delen av restaurangen är stängd hela veckan och tillgänglig endast för spelare,
caddies, familjemedlemmar och LET/FGF personal med badges. Alla behöver ge kupong för
lunchen.
Nedre delen av restaurangen är under tävlingsveckan öppen som vanligt måndag-tisdag
och volontärslunch serveras mot kupong mellan 1100 och 1500.
Under onsdagen är restaurangen öppen till 1800, därefter reserverad för ProAm.
Torsdag-lördag är det helt reserverat för VIP från 1100; endast för besökare med
VIP-badge. ÅAB har södra delen av “orangeriet/glasburen” bokad för sina gäster. Lunch och
drycker ges mot förköpta kuponger.

Toaletter på banan är markerade för spelare och för besökare/personal.

Parkering

Ålands Golfklubbs normala parkeringsytor är begränsade och kommer inte att räcka till
under evenemanget. Tillfälliga parkeringsytor en bit från klubbhuset görs tillgängliga under
tävlingsdagarna. Parkeringspersonal kommer att ge anvisningar om lämplig yta för
parkering i samband med ditt besök.

Under etableringen (fredag-söndag) samsas vi om de parkeringsplatser som finns vid
banan. Extra ytor finns vid Prinsessan.

Under veckan (måndag-onsdag) parkerar vi på åkern som ligger vid Kungsbanans hål 18

Under tävlingen (torsdag-lördag) parkerar du vid Jan-Karlsgården mittemot Smakbyn och
därifrån till/från banan går en shuttle. Den börjar köra ca 0600 och rundar på hela dagen.

RÄDDNINGS- och SÄKERHETSPLAN LET

Tidslinje

29.08 Spelarna bekantar sig med banan, volontärer gör sista
justeringar
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31.08 ProAm tävling samt inspel för tävling, start 08.00 – slut ca
20.00

1.09-3.09 LET-tävling, ca 126 spelare med caddies på banan fördelat
över två starter per dag samt förväntat antal max 1000 pers i publik/dag.
Dagligen ca 100 volontärer/tävlingsledning mm.

4.09 Allmänheten kan spela banan tävlingsdressad, serviceposter
avetableras.

5.09 Avetablering färdigställs

Olycksriskfaktorer

Besökare, volontär, spelare eller personal på banan insjuknar akut.

Besökare, volontär, spelare eller personal på banan träffas av boll.

Åskväder.

Oönskade situationer i trafik och vid parkering.

Stöld och åverkan.

Nödsamtal

Ring 112 och meddela vår interna organisation så att hjälparna och läkaren
rycker ut (Jan eller Klaus).

Berätta vem du är och var du ringer ifrån (Ålands Golfklubb)

Berätta vad som hänt och om människor är i fara.

Meddela exakt adress (Kastelholmsnäsvägen 22, Kastelholm 22520, Åland).

Kom överens om vägvisning om det behövs in på området.

Svara på eventuella frågor.

Avsluta inte samtalet innan du fått tillåtelse.
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Vid brand

Rädda de som är i fara

Varna övriga

Ring 112

Påbörja släckning med närmaste släckningsutrustning

Begränsa branden genom att stänga dörrar och fönster om inomhus

Visa räddningspersonal till platsen

Vid stöld och åverkan

Kontakta säkerhetsansvarig Jan Lindgrén.

Säkerhetsansvarig tar i samråd med talesperson Juha Juvonen beslut om
uppföljning.

Dokumentera som underlag för ev försäkrings- eller polisärende. OBS rör
inget innan Polisen givit klartecken!

Intern alarmering

Rädda > Larma

Informera

Ytterst ansvarig på plats: Tävlingsledare Juha Juvonen, Finlands Golfförbund

Juha Juvonen är evenemangets officiella talesperson under perioden
28.08-04.09.2022

Förebyggande åtgärder

o Alla som utför ett uppdrag på området har en badge med
nödnummer samt telefonnummer till eventets ansvarspersoner.

o Sjukvårdskunnig personal finns på området.
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o Hjärtstartare samt förstahjälpsutrustning finns på området.

o Brandsläckare finns i byggnaderna.

o Utrustning för allmän ljudsignal vid annalkande åskväder finns.

o Trafikvakter och skyltning uppdateras tillfälligt för detta evenemang.
Parkering sköts av Östra Saltviks FBK.

o Utbildade vakter finns på området och backas upp av utsedda värdar
och volontärer. Området är bemannat dygnet runt from 1-3.09 med
ev förlängning.

o All dragning av extra el utförs av kvalificerade personer.

o All eventuell byggnation utförs med korrekt material och
rapporteras för syn. Omfattning ett antal plattformar för tv-kameror
på området.

Samlingsplatser och evakuering

Samlingsplats för samtliga spelare i Players Lounge, övriga på den övre
parkeringen vid klubbhusområdet.

Evakuering via befintliga gångvägar i området samt vägar genom området.

Bjud hit familj och vänner

Det är skoj att ta del av miljön och stämningen! Se nedan mer information för dem som inte
är med i volontärsteamet!

Service på anläggningen

Under tävlingsdagarna finns tillgång till restaurang- och kafétjänster i anslutning till
evenemangsområdet vid anläggningens klubbhus. På anläggningen finns även toaletter för
åskådarnas bruk. Vid klubbhusområdet erbjuds besökarna också tillgång till fritt trådlöst
nätverk.

Besök evenemanget som åskådare

Under tävlingsdagarna är åskådare välkomna till anläggningen för att på nära håll följa
med tävlingen. Inga inträdesbiljetter behövs för åskådare. Däremot är det ytterst viktigt att
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åskådare följer de etikettsregler som gäller på en golfbana och i synnerhet de regler som
gäller under en tävling. På plats finns ett stort antal golfvärdar som hjälper till att svara på
eventuella frågor.

Om de vill säkerställa en sittplats på första parkett under tävlingsdagarna kommer Ålands
Golfklubb att sälja en speciell picknickstol som ger tillträde till attraktiva åskådarytor nära
greenerna där allting händer. Stolen finns på klubben - man köper den i informationen för
50 euro.

Speldagar och -tider

Exakt spelschema för tävlingsdagarna publiceras först då anmälningstiden till tävlingen har
gått ut, sannolikt någon vecka innan tävlingsstart. Preliminärt ser spelschemat ut på
följande sätt:

● Torsdagen den 1 september: Första start cirka 08.30, sista start cirka 14.50
● Fredagen den 2 september: Första start cirka 08.30, sista start cirka 14.50
● Cut efter fredagens spel, cirka 60 spelare går vidare till lördagens finalspel
● Lördagen den 3 september: Första start cirka 08.30

Mer om tävlingen - länk till pdf bilagan från Ålandstidningen
https://drive.google.com/file/d/1BPy_0cQneirQlcfzm3NEq-ldMhkzs6ue/view?usp=sharing

Tre enkla regler för en minnesvärd vecka

Ha skoj, le och var glad.

Hjälp din kompis, plocka upp skräpet, håll dina tider.

Fråga din teamleader om något är konstigt eller om du behöver hjälp och
meddela dem direkt om du blir sen.

(kontaktuppgifter finns på din badge)
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Det är när vi gör det

tillsammans som det blir

så himla skoj och så jättebra!
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