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Benamor - PT Golfs hemmabana i öster 
Benamor Golf är den mest stadsnära av golfbanorna i östra Algarve. Den ligger knappt 5 km från Tavira 
centrum och alldeles i utkanten av förorterna Conceição och Cabanas. Banan blev färdig år 2000 och är 
designad av den erkänt skicklige Sir Henry Cotton som även ritat Algarves första golfbana, Penina. 

”När vi kom hit 2006 upplevde vi att banan förde en slumrande tillvaro” berättar Göran Westerlund. 
”Christian och jag bestämde oss för att ta ett samtal med ägaren om att få bättre fart på verksamheten”. 
Det blev början till ett långt och nära samarbete. Genom åren har PT Golf genererat många green-
feegäster till Benamor. Att driva en golfbana är säkert ingen överdrivet lönsam verksamhet i dagens 
hårda ekonomiska klimat. Samarbetet med PT Golf har i alla fall inneburit att banan kunnat överleva och 
utvecklas till en mycket omtyckt anläggning. 

Betydelsen av samarbetet med PT Golf är något som också banans direktör João Paulo Sousa understyker. 
“Vi har sett hur PT Golf växer snabbt och att de tack vare sitt starka erbjudande kommer att fortsätta växa. Vi 
vill vara med och stödja deras framgångar” 

Grundidéen med Benamor är inte att det skall vara en mästerskapsbana. Istället skall den passa alla. Den 
skall inte vara alltför svår men heller inte alltför enkel. Den ambitionen måste man säga att man lyckats väl 
med. Banan är relativt kort, 5197 meter från gul tee. Eftersom totalt par är 71 innebär det att det finns några 
korta par fyrahål. Slopningen av banan innebär att herrar blir av med tre/fyra slag från gul tee medan den lilla 
skillnaden på röd och gul tee gör att damerna i stort får behålla sitt exakta handicap. 

Lägst index har hål nummer 5, ett från gult 446 meter långt par femhål. Det låter kanske inte 
avskräckande?  Men bli inte alltför kaxig. Med ett slicat utslag hamnar man i värsta fall i 
bevattningsdammen eller åtminstone bakom röda sidovattenpinnar i en eländig terräng. På vänstra 
sidan är det stora träd som gör att det blir lite kvar av fairway om man vill ha fri sikt för andraslaget. För 
alla utom de riktigt långslående landar man dessutom i uppförsbacke och kan inte räkna med mycket 
rull. Väl uppför backen är de de stora svårigheterna avklarade. 

Banans signaturhål är hål 10. Det är par trehål, 144 meter från gul tee. Med en härlig vy slår man över 
en dal till en green som ligger på samma nivå som tee. I dalen ligger två sjöar. Hela vänstersidan är out 
of bounds och hamnar man här är bollen borta. Högra sidan är vaktad av höga träd och framför green 
ligger en bunker. Det är alltså läge för ett precisionsslag. Beroende på vind och slaglängd kan det här 
krävas allt från en spoon till en järnnia. 

Benamor jobbar med att ständigt förbättra sin bana. Antalet egna banskötare är 16. Den här säsongen 
har man planterat 120 nya träd. Dels skall det bli en vacker allé längs uppfarten till klubbhuset dels har 
man återplanterat utgångna träd ute på banan. Det är främst frågan om johannesbrödträd, olivträd 
och mandelträd vilka är de helt dominerande träden. Drivingrangen har uppgradrats med nya mattor 
och tak skall byggas över utslagsplatserna. Många har klagat på bunkrarna och nu lovar direktören 
att det skall bli mer sand. 

Benamor Golf är ingen golfklubb i svensk mening. Det är en bana som lever på abonnemangs- och 
greenfeeintäkter. Trots det vill man gärna medverka till att skapa en genuin klubbkänsla. Personalen 
Du möter är otroliga på att snabbt känna igen gästerna, ofta med namn när man varit där några 
gånger. Varje månad organiserar Benamor en heldag som börjar med en shotgun och avslutas med 
en fyrrätters lunch, ofta generöst sponsrad av en vinleverantör. Vinet flödar och man förundras över 
att det lilla köket kan prestera en sådan gourmetmat. Den vänliga personalen, hemkänslan och den 
lagom svårspelade banan gör att man gärna återvänder hit och betraktar den som sin hemmabana i 
Portugal. 
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Korkfabriken i São Brás de Alportel 

Kork är Portugals viktigaste exportvara och svarar ensamt för 16 % av exportin-

komsterna. Hälften av världens korkproduktion kommer från Portugal vars yta till 

8 % är täckt med korkeksskogar. Bästa korkkvaliteten kommer från Algarve och 

delar av Alentejo. 

Det finns 500 korkfabriker med 20 000 anställda i Portugal. En av dem finns 

strax utanför São Bras de Aportel och heter NovaCortiça. Hit anordnar PT Golf 

studiebesök för att lära mer om korkens väg från bark till användbara produkter. 

Fabriken är ett familjeföretag och ägs av man, hustru och två döttrar. Den starta-

des 1935 av farfadern till nuvarande ägare. 

Vid premiärbesöket i november förra året deltog 25 kunskapstörstande PT Gol-

fare. Vi blev föredömligt mottagna av fabrikens informatör, italienaren Luca Pe-

raira som berättade om produktionen och sedan guidade oss genom fabriken. 

Det dröjer hela 25 år innan den första skörden kan göras från korkeken. Denna 

s.k. virgin cork kan inte användas utan tas helt enkelt bara bort. Det-

samma gäller nästa skörd nio år senare. Därefter skördas korkekarna 

vart nionde år för kommersiell produktion av kork.  

Den råa ekbarken transporteras till fabriken och kokas här mjuk vid 100 

grader. Om barken är tillräckligt tjock görs flaskkorkar direkt av barken. 

En sådan kork kostar 2 – 3 Euro hos vinproducenten och används end-

ast för exklusiva viner och dyra champagner. Andra korkar består i hu-

vudsak av sammanpressade korkbitar, granulat. I topp och botten finns 

två diskar av hel kork för att förhindra att limmet i granulatet når vinet. 

Utöver granulat är det just dessa diskar som är huvudprodukten på fabriken i 

São Brás. Otroliga 1,5 miljoner runda diskar med en diameter av 35 mm och 

tjockleken 7 mm tillverkar man här. Eftersom barken skiftar i kvalitet måste dis-

karna sorteras noggrant. Först maskinellt och sedan av fyra flinka damer. Kork 

med insektsskador sorteras obönhörligt bort. Varje disk är unik och dokumente-

ras fotografiskt med sitt eget ”fingeravtryck”. På så sätt kan fabriken skydda sig 

mot beskyllningar om att ett dåligt vin orsakats av en undermålig kork från deras 

produktion. 

Överskott av bark i slutet av 90-talet var inspirationen för den ena ägardottern att 

fundera på produktutveckling av korken. Hon gjorde ett paraply av kork. Idén föll 

i god jord och produkten Pelcor, d.v.s. skinn från kork, var född. Idag har idén 

utvecklats med en rad designade produkter såsom handväskor, bälten, kepsar, 

förkläden, golfbagar m.m. Man kan till och med köpa gardiner i kork. Grundpro-

dukten är fyrkantsplattor som tillverkas i São Brás och sedan skickas till Spanien 

för behandling. Tillbaka i fabriken skärs plattorna i tunna skinn som sedan läggs 

utanpå plast och andra material för att få tillräcklig hållbarhet. 

Besöket på korkfabriken fortsatte med ett besök i Pelcor-butiken inne i São Bras 
med möjlighet att titta på alla korkprodukterna och att göra rabatterade inköp. 

Under den avlutande lunchen kunde vi alla samla våra intryck och enas kring att 
detta var ett oerhört intressant industribesök och att vi alla lärt oss mycket om 

produkten kork som vi inte haft en aning om. 
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Vet Du om 

 att Birger Bendelius har 

ersatt Hans Nilsson som 

tävlingsledare i Tavira? 

Hans Nilsson är nygift 

och har åkt till Kina. 

 att det var Svante Berg 

som skrev krönikan från 

Monte Rei i förra num-

ret? Tyvärr föll namnet 

bort i slutredigeringen. 

 att det blir ytterligare två 

golfvärdar i Lagosområ-

det? Meta och Rolf 

Skoglund kommer att 

finnas som värdar på 

Estrela da Luz från mit-

ten av februari. 

 att det är inplanerat två 

nya besök på korkfabri-

ken Nova Cortiça i febru-

ari? Den 7:e och 21:e. 

 att gäster som bor i östra 

Algarve är välkomna på 

en utflykt västerut? Ni 

kan övernatta i en lägen-

het på Vista Marina för 

endast 45 € inkl frukost. 

 att Du kan passa på att 

göra en tur i Monchique-

bergen med betagande 

utsikter och bra restau-

ranger, besöka den 

gamla staden Silves med 

försvarsborgen och ut-

grävningar från 1100-

talet? I den lilla charmiga 

fiskebyn Ferragudo på 

andra sidan Aradefloden 

finns flera trevliga mat-

ställen. Tre vingårdar är 

belägna på bekvämt 

avstånd från Portimão.  

 att den 13 mars är det 

heldag för PT Golfare på 

Almendoiera med träning 

på driving range, golf på 

Faldo-banan, stort pris-

bord och efterföljande 

buffé? Mer info finns på 

PT Golfs anslagstavlor. 

 att laxen har anlänt och 

laxlunch serveras på 

Club House fr o m 1/2? 

PT Golfs nya Club House i Cabanas 

PT Golf erbjuder boende på fyra olika ställen i Cabanas. Det 
är O Pomar vid infarten till Cabanas, Cabanas Garden i öster 
samt Golden Clube och Cabanas Beach i västra delen. Flera 
gäster har efterlyst en gemensam samlingsplats för att under 
trevliga former träffa andra gäster. 

I samarbete med den lokalt kände krögaren Paulo Runa har 
nu PT Golf öppnat ett Club House vid strandpromenaden i 
Cabanas. Paola har där redan dels den erkänt fina restau-
rangen Sabores da Ria och en vin- och tapasbar. Det är en 
trappa upp i tapasbaren som PT Golf Club House håller till. 
Om man kommer vägen ner mot Cabanas så ligger baren i första 
hörnhuset till vänster på strandpromenaden. Adressen är Ria 
Formosa 92. 

Fredagen den 17:e januari var det stor invigning av PT Golf Club 
House med mer än 100 gäster som bjöds på vin och plockmat 
medan de bekantade sig med varandra och de nyrenoverade loka-
lerna. 

Via baren på entrévåningen kan gästerna beställa allt vad en väl-
sorterad bar har att erbjuda i dryckesväg. Att äta finns utsökta 
tapas av olika slag. Vartefter kommer menyn kompletteras 
med andra smårätter. PT Golfgäster har 10 % rabatt mot upp-
visande av sitt gästkort. I början av februari kommer det att 
finnas möjlighet att äta både luncher och middagar med lax 
influgen från Limhamns Fiskrökeri. Det kommer att finns kall-
rökt, varmrökt och gravad lax serverad med stuvad dillpotatis. 

I klubblokalen finns svensk TV genom SVT World och den 
portugisiska golfkanalen. Vissa kvällar kommer PT Golfs egen 
Frank Sinatra uppträda. På takterrassen, ytterligare en trappa 
upp kan man sitta varma kvällar, dricka något svalkande och 
njuta av den finna utsikten. Takterrassen kan även reserveras 
för 10 -15 personer för enskilda fester. 

PT Golf Club House är öppet alla dagar utom måndagar. Man 
öppnar kl. 9 och håller på till långt in på natten. Fredagar och 
lördagar till kl. 03 och övriga dagar till kl. 2. 

Lakeside Country Club 

I novembernumret av PT Golfnytt berättade vi om PT Golfs etablering i det fashionabla 
Quinta do Lago-området söder om Almancil. Nu förstärker PT Golf sin etablering med 
ytterligare ett boende här.  

Det är det nybyggda Lakeside Village som fågelvä-
gen inte ligger långt från det andra boendet i Vilar do 
Golf. Som namnet säger ligger Lakeside Village nära 
en insjö och också närmare badstränderna längs 
Atlantkusten. 

Lägenheterna på Lakeside är toppmoderna och finns 
med ett eller två sovrum. Det finns fri tillgång till inter-
net. På området finns en härlig inomhuspool som 
soliga dagar kan öppnas upp mot en bar himmel. Här 
finns även tillgång till vanlig torrbastu, turkisk bastu, jacuzzi och ett mindre gym. 

Det är ändå kanske närheten till några av Europas bästa golfbanor som är områdets 
styrka. Hit kommer gärna världens toppspelare för att spela och träna. När PT Golfs hela 
personal var på plats för att bekanta sig med det nya boendet sprang vi på en glad och 
öppen Jarmo Sandelin som genast bjöd in oss alla på barbecue och gärna ville diskutera 
ett närmare samarbete med PT Golf. 

Den norra Quinta do Lagobanan är under omfattande ombyggnad. I PT Golfs golfpaket 
ingår spel på den södra banan, Laranjal och på Pinheiro Altos. Som kompensation för 
den stängda banan kan de gäster som vill byta fem rundor på Quinta do Lago till fem 
greenfees på Oceanicobanorna i Vilamora. Den som vill pröva ännu flera toppbanor har 
nära till båda banorna på Vale do Lobo och till San Lorenzo. 



Kontakta oss 

 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 eller  
gunnel.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 - 
Birger Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 
633 233 
Skype: birgerewa 
 
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 

 Fixaren på PT Golf i Tavira 
”Det här är mitt drömjobb” säger Bruno.  ”Här blir det aldrig tråkigt. 
Det är alltid nya saker som kommer upp.” 

Bruno Barata, född i Portimão 1976, är sedan september 2012 
anställd vid PT Golfs kontor i Tavira. Hans huvudsakliga uppgift är 
underhåll av teknisk utrustning. Främst är det fråga om att se till att 
internet och TV fungerar hos alla gäster i taviraområdet. Bruno 
kollar också upp lägenheterna innan gästerna anländer, ser till att 
de är städade, att allt fungerar och att värmen, vintertid, är påsatt ett dygn innan gästen anländer. Golf-
värdarna i övriga Algarve fixar själva det mesta men är det något extra besvärligt ringer de Bruno.  

Brunos valspråk är att ”90 % av ett problem kan man lösa med en bra attityd”. Det gäller att sätta sig in i 
gästens situation och att ge bästa möjliga service. 

Musik är Brunos stora intresse vid sidan om jobbet. Det började redan under uppväxten i Castelo 
Branco. Efter skolgången har han utöver ordinarie arbeten jobbat som discjockey, ordnat konserter, haft 
karaokekvällar och själv uppträtt som sångare. 

På PT Golfs trivselkvällar i Cabanas är ofta Bruno engagerad som underhållare och kallas ibland Algar-
ves Frank Sinatra. Annars är det mest rock and roll som ligger honom närmast hjärtat. Han är sångare i 
två rockband, Teddy Boys Band och Brun Band som spelar främst sommartid längs hela algarvekusten.  

Hur man får allt detta att gå ihop är en gåta om man också vet att Bruno är ensamstående pappa till två 
söner, Bruno 10 och Afonso 7 år. Utan en enorm energi, entusiasm, gott humör och en stöttande egen 
pappa hade det säkert inte gått. 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Tävling Benamor  Tävling Vila Sol Gästmöte 

2   Tävling Penina Tävl. Penina+Gästmöte 

3  Sällskapsgolf Vila Sol Tävl Vila Sol+AGR+ gästträff   

4  Tävling Gramacho Tävling Gramacho  

5 Tävl. Benamor + middag    

6  Tävling Vila Sol Tävl. Morgado+Vila Sol Tävl. Morgado 

7 Utflykt Korkfabriken Mingel  Barmingel Belmar+ Gästmöte 

8 Stadsvandring Tävling Pinta Tävling Pinta  

9 Tävling Benamor . Sällskapsg O’Connor Tävl AGR+After golf VM  

10 Tävling Monte Rei  Gästträff AGR Tävl. Boavista+Gästmöte 

11  Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

12 Tävling Benamor  Tävl. Silves&Millennium Tävl. Silves+Millennium  

13  Gemensam middag  Gästmöte 

14 Utflykt Olivlunden Utflykt Olivlunden+Faldo Tävling AGR Tävl.Palmares+mingel 

15 Scandinavian Vini Cup  Happy hour Vista Marina Middag Campimar 

16 Tävling Monte Rei Tävl. M Rei+Gramacho Tävl. Gramacho+Vila Sol Tävl. MonteRei+Gästm. 

17  Tävling Laguna Gästträff  AGR  

18   Tävl. Laguna+Vingård Tävl. Espiche+Vinresa 

19 Tävling Benamor   Gemensam middag  

20  Tävl. Vila Sol+Gramacho Tävl. Gramacho+Vila Sol  

21 Utflykt Korkfabriken  Tävling Alto 9 hål Event Tävl. Alto+BBQ+mingel 

22 Tävl. Benamor + middag   Tävl S Antonio+gästmöte 

23  Tävling Pinhal  Gästmöte 

24  Tävl Pinta+sällsk Vila Sol Tävl. Pinta+Vila Sol+Pinhal Barmingel Marina Club 

25   After golf Vista Marina Gästmöte 

26 Tävling Benamor   Tävling Penina Tävl. Penina+Gästmöte 

27 Bussutflykt vingård Kvällsgolf Amendoeira Amendoiera 9 håls event  

28  Tävl. Gramacho&Vila Sol Tävl. Gramacho+Vila Sol Barmingel+Gästmöte 

Månadsprogram februari 
Ändringar kan förekomma. Kontrollera alltid med resp. golfvärd eller kontoret i Tavira. 


