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Åland Post ger ut världens
första discgolf-frimärke
Den 25 mars ger Åland Post världens första frimärke med
discgolf, utformat av illustratören Sanna Mander. Under
2022 firar discgolfbanan i Mariehamn 40-årsjubileum, och
frimärket är en hyllning till det glada 1980-talet och den
jubilerande banan. Åland är idag världens tätaste område för
discgolf och ambitionen är att göra öriket till världens största
discgolfpark.
I Badhusparken i Mariehamn finns en 9-hålsbana som är en av Europas äldsta
banor för discgolf. Banan öppnade 1982 och firar 40-årsjubileum 2022. En hyllning till det glada 1980-talet och den jubilerande banan hittar du på frimärket
som visar den femte discgolfkorgen på toppen av Badhusberget i Mariehamn
med utsikt över inloppet till västra hamnen.
Illustratören Sanna Mander har tidigare formgett flera frimärken åt finländska
Posti, men gör debut som konstnär för Åland Post. Så här beskriver hon sina
tankar bakom utformningen av frimärket:
– Min stil baserar sig på färger och former i komposition – jag ritar inte reaFrimärke Discgolf

listiskt. Jag flyttar runt elementen och försöker hitta en spännande dynamik
i bilden. Jag tänkte på mina härliga barndomssomrar på Åland när jag ritade
frimärket och jag hoppas frimärket inspirerar till att ta sig ut på en discgolftur!
Discgolf är den snabbaste växande sporten i Finland och satsningen på att
göra Åland till världens största discgolfpark kom från föreningen Företagarna på
Ålands ordförande, Mats Adamczak:
– Jag fick i uppdrag vid pandemins start att ta fram nya koncept som skulle
uppmuntra till hemester och ge nya besökare en orsak att besöka Åland som
turister. 25 juli 2020 invigdes 11 banor på 7 timmar. Sedan i fjol har det spelats över 120 000 discgolfrundor med närmare 6 miljoner kast på Åland.
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Ovan: Förstadagsstämpeln föreställer
en disc, vilken du ska försöka kasta i
disckorgarna längs banan med så få
kast som möjligt.

Fakta om utgåvan
Ovan: Förstadagskuvert (FDC),
frimärke och förstadagsstämpel
för utgåvan Discgolf.
Utgivningsdatum 25.3.2022					

Utgåvans namn Discgolf

Illustration & formgivning Sanna Mander		
Upplaga 45 000
Valör Världen (2,40 €)
Pris FDC 3,40 €
Frimärksstorlek 40×26mm
Arkstorlek 2×16 frimärken
Papper 110 g/m2
Perforering 13 per 2 cm
Tryckmetod 4-färgsoffset
Tryckeri Cartor Security Printing
Beställ frimärke och förstadagsbrev på webshop.alandpost.com, per post till
Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland,
per mejl: stamps@alandpost.com eller per telefon: +358 (0)18 636 641.

För mer information kontakta:
Gunilla Häggblom, informatör Frimärken
e-post: gunilla.haggblom@alandpost.com
telefon: +358 (018) 636 638
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