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Golfvärdar som brinner för sina gäster 
PT Golf har för närvarande boenden i fyra olika områden: Tavira, Vilamoura, Portimão och 
Lagos. I Tavira är det den samlade personalresursen på huvudkontoret som svarar för värd-
skapet. I övriga områden finns totalt fyra par och en ensam person som på bästa sätt försöker 
ta hand om gästerna. Vi skall denna gång besöka golfvärdarna i Lagos och ta reda på vilka de 
är och hur de ser på sin uppgift att ordna en angenäm tillvaro för sina gäster. 

Lola och Stefan Holm har varit golfvärdar hos PT Golf sedan hösten 2012. Dessförinnan var de 
gäster själva vid två tillfällen i Cabanas respektive Sunset Village. Longstaygolfare har de varit 
sedan 2009. 

Både Lola och Stefan är smålänningar och bor annars i Landsbro utanför Vetlanda. Där har de 
tillsammans haft en redovisningsfirma sedan många år. I närområdet finns även sonen Tobias 
med sambon Bettina och barnbarnen Emmalisa och Jonathan. 

Med mer än halva året i Portugal har det varit naturligt att redovisningen har fått stryka på foten 
och den delen av den egna firman är mycket begränsad. Istället har paret satsat på att utveckla 
sitt brinnande människointresse och satsat på föredrag i mental träning och individuell coach-
ning. Kunder är främst företagare men även idrottsmän finns på referenslistan. 

Kunskapen om mental träning tycker sig våra golfvärdar ha stor nytta av i sin nya roll. Det gäller att se problem från gästens håll 
istället från att utgå från sig själv. Verkligheten är inte problemet. Problemet är vår attityd till verkligheten. ”Vi är här för att hjälpa 
gästerna”, säger Lola. ”Det möjliga fixar vi lätt, det omöjliga tar bara lite längre tid”. 

Vad gör då en golfvärd? ”Innan gästen kommer skickar vi alltid ut frågor om gästens förvänt-
ningar” förklarar Stefan. En informationsmapp väntar i receptionen när gästen anländer till sitt 
boende. Första dagen efter ankomst möter golfvärdarna sina nya gäster och håller ett informat-
ionsmöte. Eftersom Stefan och Lola har hand om fyra olika boenden och gäster kan komma 
vilken dag som helst blir det många informationsmöten. Då delas även det aktuella månads-
programmet ut. På programmet finns minst två tävlingar per vecka, gemensamma middagar, 
vingårdsresor, mingelkvällar i baren och ibland en hel del annat. Till exempel när Sverige spe-
lade VM-kval mot Portugal ordnade värdarna fotbollskväll på restaurant med storbild. Golfvag-
nar som skall bokas, levereras och tas tillbaka är en annan tidkrävande uppgift för golfvärdar-
na. 

Golftävlingarna sköter sig heller inte själva. Anmälningar skall tas in, tider skall bokas, bollar 
skall lottas, scorekort skrivas ut och priser skall inhandlas. Sedan skall tävlingarna genomföras 
vilket gärna tar en hel dag från utdelning av första scorekort till utdelning av priser och resul-
tatrapportering. 

Men paret Holm beklagar sig inte. ”Jobbet är så roligt. Nöjda gäster ger oss så mycket energi”, 
säger Lola entusiastiskt.  ”Det är så fantastiskt att vi nu som första PT Golfområde kan erbjuda 
våra kunder golfpaket där de kan välja fritt att spela på sju olika kanonbanor, allt efter tycke och smak”. 

När jag vill veta vad det är som kan vålla störst irritation hos gästerna så är svaret entydigt. ”Många gäster kommer tillbaka år 
efter år och har mycket bestämda önskemål om vilken lägenhet de vill ha” säger Stefan. ”Boendena får rapport från PT Golfs 
huvudkontor om gästens önskemål och i slutändan är det hotellet självt som bestämmer vilken lägenhet gästen skall ha. Det 
händer att flera gäster sett ut samma lägenhet, att det pågår renovering eller att lägenheten helt enkelt är uthyrd till någon annan 
än PT Golf”. 

Vi rundar av vårt möte med Lola och Stefan med att önska dem en skön och vilsam jul och nyårshelg när de nu snart återvänder 
till sitt älskade Landsbro och den vita vinter som de säger sig älska. När de återvänder i slutet av januari hoppas jag att denna 
lilla artikel kan medverka till att PT Golfgästerna accepterar att även en golfvärd kan vara värd en ledig dag i veckan. Helt rimligt 
men inte ofta en verklighet. 

Dagen efter vår intervju inbjuder vårt golfpar oss att delta i en golftävling på Boavista för PT Golfgäster. En fantastisk anläggning 
med en spännande golfbana och efter golfen en välsmakande måltid, en sk carving. Allt detta för endast 45 Euro inklusive green-
fee och golfbil. Men detaljerna i detta är en helt annan historia. 

Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg.  
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Stadsvandring i Tavira 
Sedan många år arrangerar PT Golf stadsvandringar i Tavira. Det är portug-
alveteranen Åke Levin som håller i promenaderna och som delar med sig av 
sitt rika kunnande. Så också denna lördagsmorgon när PT Golfnytt och 20-tal 
gäster följer med. Vi startar vid PT Golfs kontor och kör i samlat led ner till 
parkeringen vid Taviras saluhall. 

Här på parkeringsplatsen ger Åke oss först lite grundfakta om Tavira som 
han beskriver som världens finaste stad i Algarve. 25 000 innevånare 
finns det i regionen varav hälften bor i staden. På 13 och 14-hundratalet 
var Tavira en blomstrande handelsstad mycket tack vare närheten till 
Afrika. Stora fartyg kunde gå upp på Gilão-floden. Handelsmännen höll 
till på den västra sidan om floden som blev den rika delen av Tavira. 
Betydligt påvrare och fattigare var det på den östra sidan där fiskarna 
bodde. På 16-hundratalet började floden att slamma igen av jord och 
sand som kom norrifrån med floden. Detta tillsammans med en svår 
epidemi ledde till en långsam nedgång för Tavira. 

1755 drabbades Tavira liksom andra delar av Portugal av den stora 
jordbävningen som även orsakade en förödande tsunami. Hela Tavira 
med undantag av Klostret spolades bort av flodvågen. 

När vi står på parkeringen pekar Åke ut mot havet och de vattenbas-
sänger, sk saliner, som ligger där. Där har samma familj i fem generationer pro-
ducerat det som Åke beskriver som världens bästa salt. När det är som varmast 
leds vatten in från Atlanten en gång per dygn. Sedan skördas saltet 1-2 gånger 
per dag genom att ytsaltet skrapas av i plastbackar och sedan paketeras för för-
säljning. Saltets renhet testas löpande av olika laboratorier i Portugal och Frank-
rike och säljs som Tavira Flor do Sal. 

Utanför salinerna ligger Albacora som så sent som på 50-talet var hamn för ton-
fisket. 46 000 fiskar togs om hand här på den tiden. Här fanns då ett levande 
samhälle. Rörelser i havsbotten har gjort att tonfisken flyttat närmare Afrika och 
idag finns här bara ett museum och ett hotell. 

Vi fortsätter nu till den nya saluhallen. Här är öppet varje dag utom söndag men 
det är på lördagar kommersen är som störst. Här säljs framför allt lokalt produce-
rade varor såsom grönsaker, frukt, fisk, kött, blommor etc. 

Vandringen går vidare in mot centrum och på vägen passerar vi ett område där 
ett flertal svenskar slagit sig ner. På en balkong i sitt nyrenoverade hörnhus står 
Peter Thalin och hälsar stadsvandrarna som vanligt när han är hemma. I Tavira 
får man bygga högst tre våningar och gamla ytterfasader måste behållas. Nya 
innerväggar fästs mot den gamla fasaden. Trots det är det fler svenskar än Peter 
som har tagit sig igenom en komplicerad renoveringsprocess 

Vi fortsätter i riktning mot den romerska bron och passerar Taxitorget, järnaffä-
ren, fiskauktionen, Åkes frisör, den gamla saluhallen, Stora Torget med kom-
munhuset och flera andra ställen. Överallt har Åke intressanta fakta eller 
trevliga anekdoter att berätta. 

Efter två timmar hamnar vi vid Biskopstorget och får råd om vilka restauran-
ter som är bäst att besöka. Promenaden lider mot sitt slut men de flesta stan-
nar på en kort eftersits med kaffe eller öl och social samvaro på ett trevligt 
café invid floden.  

Vi är alla eniga om att både de som kommer hit som tillfälliga gäster eller 
väljer att slå sig ner här i Tavira borde minst en gång ha varit med om den 
här stadsvandringen. 

Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg. 



Vet Du om 

 att över jul och nyår har 

PT Golf bara 8 gäster? 

Men redan första veckan 

2014 kommer det 17 nya 

gäster. 

 att PT Golfgäster som 

stannar i Algarve runt jul 

och nyårshelgen kan 

delta PT Golfclubs täv-

lingar? Aktuella datum är 

på Benamor den 13/12, 

20/12, 29/12, 2/1 och 

9/1. 

 att Algarves vackraste 

promenad är strandvä-

gen mellan Lagos och 

Praia de Luz? Åt-

minstone enligt PT Golf-

värden Lola Holm. 

 att Per Stattin, gäst på 

Belmar, har gjort HIO på 

hål nr 14 på Palmares? 

200 m från gul tee!  

 att önskemål på vad som 

skall speglas i PT Golf-

nytt mottages tacksamt 

av redaktören? Skicka 

ett email till  adressen på 

sista sidan. 

 at nästa PT Golfnytt 

kommer inte förrän i bör-

jan av februari? Redakt-

ionen önskar alla sina 

läsare en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År. Väl-

komna åter.  

Med revade segel på Monte Rei 

Första dagen med aningen höstkänsla hade 64 förhoppningsfulla PT Golfare kommit till Monte Rei för 

en ovanlig upplevelse. Det är väldigt osvenskt, vallet parking and bag drop, ehum? Jodå, men man 

vänjer sig snabbt och tillägnar sig en världsvan attityd. 

Efter tilltänkt uppvärmning på rangen var det dags för upptining för Nordan stod på med 10-12 m/s. Nå 
det vara bara att skota hem, hålla drivern 
låg och njuta av den oerhört vackra ba-
nan. Den är spännande, utmanande, 
omväxlande, välsvarvad och välservad 
med många kurvor, djupa dalar och 
härliga kullar. Trots skönheten eller 
kanske tack vare den också intellektuellt 
helt tillfredsställande. Hemvägen med 
hål 12-16 var hissnande vacker i efter-
middagssolen. Tjusigaste jag hittills sett 
på en golfbana och jag började min kar-
riär på Valderama och har sett Pueblo 
Beach. Jag har inte haft buggy förut. 
Golf skall ju vara motion, oxå, men att gå 
den här banan hade varit tufft. 

Golfmässigt är det omväxlande, skojigt 
och svårt utan att bli löjligt omöjligt för en 
höghandikappare som undertecknad 

möjligtvis med undantag för bunkrarna, som nästan kräver repstege och blev en hård nöt även för min 
partner Kent Mideryd med hcp 11. Bara hålla sig borta men det är inte helt lätt. De är många, stora 
och djupa. Banan var i gott skick även om perfektionisten på goda grunder kunde ha vissa synpunkter 
på greenerna. För egen del saknade jag en vettig skiss av varje hål vid helst varje tee. Knepigt gå 
första rundan på en ny bana utan en karta eller är det invand seglarattityd? Man vill ju veta vart man är 
på väg och golf skall ju tankemässigt spelas från green och bakåt. Det  lär finnas en liten bok men den 
var slut och det duger inte om man marknadsför sig som en av Europas tio bästa banor. 

Efter nästan fem timmar på banan blev det dags för lunch kl 16.30! Med så 
många deltagare och två timmars spridning av starttiden var det än nästan 
omöjlig uppgift för byssan och lax på potatiskaka var  kanske inte helt 
smart m h t till detta. Långkok rekommenderas nästa gång men för-och 
efterrätt var helt OK. Men hunger är den bästa kryddan och sitta och äta i 
en atmosfär och stil, som är mer franskt slott än golfklubbsrestau-
rang  adderar till upplevelsen.   

Efter diverse om och men runt sent anlända deltagares scorekort blev till 
sist prisutdelning och till min partner Kents och min förvåning vann vi på 38 
utan att ha haft känsla av att vara i vinnarboll. Jag gissar att det är förhål-
landevis låg vinnarscore p g a den friska vinden. Möjligt att vi hade fördel 
av att starta senare för det mojnade, lite, på seneftermiddagen, men vi 
hade bättre ut än in. I poängbogey är det i parspel en fördel para ihop en 
duktig och stabil som Kent med en höghandikappare som jag. Vi hade bara 
två streckade tack vare Kents stabilitet men också tre fyror för när den 
ojämne lyckas så rasslar det i scorekortet och får man bara till utslaget 
sitter ju par 3 hålen smäck och fyran i kortet! För Kent krävs birdies och 
eagles. 

Det skall bli kul återvända till denna fantastiska bana i stilla väder med 
pristagarvouchern,  få tid ta lite kort och kanske äntligen få ner hcp. Det 
vore väl ett lämpligt ställe! 

Tack alla men framförallt PTGolf och alldeles särskilt Birger Bendelius, som 
höll i det hela med fast men varm hand. 

Det kom ett brev 



Kontakta oss 

 

Helkväll med golf i elbelysning 
Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                   15.00 - 19.00  
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Ewa Bendelius 
- Susanne Gerjy  
- Christian Westerlund 
 
Tel: +46 040 693 76 76 
Tel Portugal: +351 281 327 
588   
Mobil Portugal: +351 915 
842 337 
Mobil Sverige:  +46 
725 000 658 
Mail: info@ptgolf.se 
Skype: goran_golf 
Skype: ewa_ptgolf 
Skype: susanne_ptgolf 
 
Utflykter - Åke & Gunnel 
Levin 
Tel: +46   08 76 55 922 
Tel:   Portugal: +351 281 
322 081 
Mobil: Portugal: +351 912 
647 767 
Mail: levin@ptgolf.se 
Skype: ake.levin 
 
Golfvärdsansvariga -  
Margaretha & Gunner Lej-
man  
Mobil Sverige: +46  702 605 
100 
Mobil Portugal: +351 
918 594 646 
E-mail: lejman@ptgolf.se 
Skype: margaretha.lejman 
 
Golf / Tävlingsansvarig - 
Hans Nilsson  
Mobil Sverige:    +46 
766 309 605 
Mobil Portugal:   +351 914 
607 647 
Skype:hansiabild 
 
PGA Golfpro - Christian 
Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 
59 69 
Tel.   Portugal: +351 281 
327 588 
Skype: westie_golf 
 
PT Golfnytt / Redaktion  
Lennart Lindeberg  
Mail: redaktion@ptgolf.se 
Tel: +351 960 025 822  
Skype: lennart_lindeberg 
------------------------------  
Postadress / Eftersändning 
av post:  
PT Golfs service office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

  Möt männen bakom PT Golf 

Christian Wes-

terlund är VD och 

majoritetsägare . 

Han är född 1984 i 

Trelleborg. Gick 

golfgymnasiet i 

Landskrona med IT

-inriktning. Sedan 

PGA-utbildning i 

Sverige och på universitet i Lissabon. 

Christian har arbetat som golfpro i 

Sverige och Portugal och talar fly-

tande portugisiska. Hcp +1,6  

Göran Wes-

terlund stöttar 

sonen Christian. 

Göran är född 

1936 i Halm-

stad. På sin tid 

var han en av 

de yngsta befäl-

havarna i 

svenska han-delsflottan. Flyttade till Portugal 

1968 där han bl.a. drev skeppsreparations-

varv. Meriterad scratch-golfspelare i svenska 

seniorlandslaget. Göran är sommarboende i 

Ystad och medlem i både Ystad och Ljung-

husens GK. Nu-varande hcp 7,0.  

En tidig kväll i november har gofvärdarna, Margaretha och Gunner Lejman, bjudit in till 
golftävling på korthålsbanan på Almendoeira med efterföljande 
barbecue. Trettiosex förhoppningsfulla golfare samlas vid sextiden 
för att värma upp med en gemensam drink innan kanonstarten halv 
åtta. Det är beckmörkt men Academy-banan badar i elljus. 

Det här är ingen vanlig enkel träningsbana utan en väldesignad golf-
bana med nio par tre hål välansade som en engelsk trädgård. Varje 
hål har tre alternativa utslagsplatser och greenerna håller högsta 
klass.  

Förutsättningarna för kvällens spel är att herrarna spelar med två klubbor plus putter 
medan damerna får ha ytterligare en klubba. Herrarna spelar den röda banan som är 
totalt 700 m och damerna spelar från blått 100 m kortare. Inget hål är längre än 105 m 
och det kortaste bara 50 m. Hål 7 spelas över vatten och är inte helt enkelt. Där är det 
tävling om närmast hål sponsrad av golfbutiken Golf Schack som ligger vid N125 mellan 
Porches och Alcantarilha. 

Vi är uppdelade i fyrbollar och har kanonstart. Det är en ganska 
mysig stämning att tillsammans söka sig fram i mörkret till hå-
len. Utslagsplatserna och greenerna är dock väl upplysta men 
det kan vara ganska knepigt att se hela bollflykten. 

När alla nio hålen är spelade är det återsamling i klubbhuset. 
Där väntar en uppdukad riklig buffé och alla låter sig väl smaka. 
Vid prisutdelningen avslöjas lysande resultat. Vinnare blev 
Hans Hagberg på 26 slag, tre birdies, två boggies och resten 
par. Inte dåligt med bara två klubbor och putter. Med det beseg-
rar han till och med vår pro Christian Westerlund som liksom 

andra PT Golfanställda ställer upp utom tävlan. Leif Hammarberg kommer närmast flag-
gan för herrar och blir tvåa bland gästerna på 29 slag. Christina Hagberg blir tre på 30 

slag och närmast flaggan bland damerna är Mari Johansson. 

Utöver Academybanan innehåller Amendoeira Golf Resort två 
mästerskapsbanor, Faldo och O’Connor jnr, fotbollsplaner, 
tennisbanor, gym, klubbhus och ett stort utbud av hus och 
lägenheter. Kort sagt en närmast otrolig golf och boende-
anläggning. Närmaste större stad är Silves. 

Vi tycker säkert alla att vi har varit med om en annorlunda 
golfupplevelse och tackar Margaretha och Gunner för ett fint 
arrangemang. 

        Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg. 


