
Sommargolf 2023 

 
Kjell Fagerholm med fru Salme, från ÅLANDS GOLFKLUBB har äran att 

bjuda in medlemmar från Club Sueco och Scandinaviska golfklubben till 

sommargolf tisdag-torsdag 27-29 juni 2023. 

 
Vi är tidigt ute med denna inbjudan av en anledning, det kommer att bli fullbokat. I år 

har vi ca 20000 greenfeegäster och det är bara början. 
Vi anordnade sommargolfen 2018 och sedan dess har slottsbanan byggts om för 25 

miljoner kronor, vilket har väckt intresse från när och fjärran. 
 

Se artikel från Svensk golf. 
 

Kopiera länken till Google. 
https://drive.google.com/file/d/1PMdQACQpRs5fzMw6ReL71BhdhpPWl4P3/view?f

bclid=IwAR1CJMrXevFB6kyWF9_62HXAE_tnZexxzl9B6TJPlY4QzuiVbdC1Bff6u

ro 

 
Åland och Ålands golfklubb, har också fått otroligt positiv reklam tack vare Ladies 

European tour i september. Alla berömde arrangemangen och den fina slottsbanan. Ja, 

det var många spelare som sade att slottsbanan var den bästa banan som dom spelat 

på i damtouren. 
 

Se här är en länk till några fina slag från tävlingen; 

https://www.youtube.com/watch?v=BoZe7F9G2Yo 

 

Sommargolftävlingen. 

Spelas 2 dagar och på 2 olika banor. 

Onsdagen spelar vi på den nya slottsbanan och torsdagen på kungsbanan. 

Slottsbanan är bred och lättspelad, men utmanande, med greenområden stora som 

mindre fotbollsplaner och väldigt ondulerade. Kungs är lite smalare och har en par 

backar som danar karaktären, men det gäller att pusta ut och ta nya tag. 
 

Hotell 

Vi har förbokat Cikada hotell i år igen, eftersom många tyckte om det. 
 

Färja 

Vi bokar färjor åt er efter önskemål. 

Vikingline Rosella går 10.00 och 16.00 från Kapellskär, Eckerölinjen går 10.00 och 

15.00 från Grisslehamn. 

Från Åland går dom ca 08.00,13.00 och 18.30. Mer exakt får man på 

bokningsbekräftelsen. Priser 40 – 60 Euro per/bil, ingår inte i paketpriset nedan som 

är per person. 
 

https://drive.google.com/file/d/1PMdQACQpRs5fzMw6ReL71BhdhpPWl4P3/view?fbclid=IwAR1CJMrXevFB6kyWF9_62HXAE_tnZexxzl9B6TJPlY4QzuiVbdC1Bff6uro
https://drive.google.com/file/d/1PMdQACQpRs5fzMw6ReL71BhdhpPWl4P3/view?fbclid=IwAR1CJMrXevFB6kyWF9_62HXAE_tnZexxzl9B6TJPlY4QzuiVbdC1Bff6uro
https://drive.google.com/file/d/1PMdQACQpRs5fzMw6ReL71BhdhpPWl4P3/view?fbclid=IwAR1CJMrXevFB6kyWF9_62HXAE_tnZexxzl9B6TJPlY4QzuiVbdC1Bff6uro


 

Se när två Svenska killar besöker Åland: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Av17NZNfoA 

 

 

Resesebyrå 

Vi anlitar samma resebyrå som förra gången, d.v.s. Ålands turist o konferens Henrik. 

Ni säger hur ni vill ha det, extra nätter, mat på färjan, flera golfdagar o.s.v. 

All in one, allt kommer på samma räkning, enkelt och bekvämt. 
 

Paketpris. 

2 golf, 2 nätter hotell m frukost och 1 middag. 

Dubbelrum 370 euro och enkelrum 440 euro. 
 

Förhandsbokningar skickas på mail till Kjell: 
 

fagerholm2010@gmail.com 

 

Jag skickar in bokningarna till resebyrån med Henrik så småningom och han 

tar över mera detaljerat i senare skede. 

Ålands Turist & Konferens AB 

Henrik N. 

Telefon: +358 457 5267087  

E-post: henrik@turist-konferens.ax 

 

Varmt Välkomna till Åland 

hälsar 

Kjell Fagerholm 

 

Telefon: +358 457 3135 356 
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