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Nu har våren kommit till        

Algarve! 

Markerna är översållade av gula 

klöverblommor, som i likhet med 

de nyanlända, bleka turisterna, 

vänder sina ansikten mot solen. 

Mandelträden blommar praktfullt i 

rosa och vitt. Apelsinerna lyser 

åter orange! Koltrasten sjunger 

upp sig! Det målas och fejas över-

allt. Väg 125 har fått ny asfaltsbe-

läggning. Storkarna återvänder till 

sina boplatser (se nästa sida). Ja, 

det ligger förväntan i luften!   

Ännu ett säkert vårtecken är    

förstås att golfspelarna dyker upp igen! Enbart PT Golf tar i vår emot över 1000 golfare, från Islantilla i öst till 

Luz i väst och längs hela den vackra kusten. De flesta av våra boenden är nu fullbokade vilket är ”all time high”! 

Vi på PT Golf gläder oss åt att få välkomna våra gäster, ”gamla” som nya, som kommer ner för att möta våren 

och njuta av en skön vistelse med golf och socialt umgänge. Vi har laddat upp med en massa tävlingar i olika 

former. Bara att välja vad som passar dig bäst!  Vissa tider för spel finns också bokade om du inte vill tävla!  

Mycket är sig likt även i år för dig som rest med oss tidigare men vi har under året utvecklat vår gästmodul för 

smidigare service.  Du som reser med PT Golf för första gången kommer snart att upptäcka hur trevligt vi har 

det här på Algarve. Vi ordnar tävlingar, utflykter, middagar, mingel och mycket annat för att vistelsen ska bli en 

så positiv upplevelse som möjligt. 

PT Golf byter i år tillbaka till hyrbilsföretaget Auto Jardim. Vi förlitar oss på att deras goda service och lite nyare 

bilar nu kommer att uppfylla våra gästers behov. 

Varmt VÄLKOMMEN till en ny säsong! 

                                                                                                                                                                              Bild och Text, där inget annat anges, Lena Ulltin 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Februari 2016/1 

 
Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014 och 2015 Portugal till världens bästa golfdestination 

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelser till alla populära golfområden i Algarve och Västra Spanien 



 

Det charmiga storklivet på Algarve         

Förr i tiden ansågs det bringa stor olycka att ta livet av en stork. Den 

som gjorde det riskerade att få sin hand avhuggen… 

Under många århundraden har storken varit en skyddad art över 

hela världen. I Portugal anses den närmast helig. Dessvärre flyttar 

de vackra fåglarna söder ut, till Afrika och andra platser, där de dö-

das, trots att lagen förbjuder det. Straffen där är lindriga. 

De portugisiska bönderna uppskattar sina storkar och beskyddar dem. Storkarna lever ju av mindre 

däggdjur, ödlor, ormar och stora insekter som gör att bönderna inte behöver använda dyra bekämp-

ningsmedel på sina skördar. Detta i sin tur är bra för bina, vars pollinering bidrar till både större skördar, 

värdefull honung och bivaxprodukter. Storkarna bygger ofta sina bon vid våtmarker där de kan festa på 

grodor och fisk. 

Som du kanske sett bygger de sina bon högt uppe på höga skorstenar, i telegrafstolpar, elstolpar och     

t o m i kyrkspiror. Dessa enorma skapelser visar prov på sinnrik byggnadskonst och mycket bra balans. 

Det är ett under att så stora fåglar kan föda upp sina ungar så högt upp utan att de ramlar ned. Storkar-

na återvänder till sina gamla bon varje år och det är inte ovanligt att man ser fjolårsungarna bygga sina 

egna bon bredvid föräldrarnas! Om du har funderat över varför man ser så många gamla fabriksskorste-

nar stå kvar när byggnaden raserat eller rivits, beror det på att det i Portugal råder förbud mot att störa 

eller förstöra ett storkbo. Många husägare på Algarve blir förvånade när de plötsligt upptäcker nya gran-

nar på sina tak. Men de sägs föra lycka med sig! 

Storkar är huvudsakligen monogama fåglar och delar även på sina föräldrasysslor på ett jämlikt sätt! 

Honan lägger äggen i mars/april och sen ruvas de ca fem veckor. Bägge föräldrarna delar på ansvaret 

att hämta föda till ungarna och se till att de uppfostras till goda storkar! Storken har inga orala läten utan 

kommunicerar endast genom att klappra med näbben. Detta ljud hörs särskilt väl under häckningstiden 

och när de ”fostrar” ungarna. 

Det berättas om ett storkpar i Sao Bras, vars bo länge förblev tomt, de fick inga ungar! Storkhanen gav 

sig av för att söka sig en ny hona medan exet satt kvar i boet och blev alltmer deprimerad. Men så plöts-

ligt en dag var han tillbaka och döm om allas förvåning när det lite senare hade kommit ett par ungar 

även i deras bo! Samma par återvänder nu år efter år! 

Många av Algarves storkar flyger till Afrika under vintermånaderna och i luften över Sagres ser man tu-

sentals storkar som glider på uppvindarna tills de samlat ihop sig och sedan plötsligt beger sig av, som 

en enda, mot varmare klimat. Att skåda dessa stora fåglar med sina enorma vingspann är en storslagen 

syn när de flyger iväg samtidigt.  

Ett fantastiskt skådespel! 

Är du intresserad av fåglar bör du inte 
heller missa den årliga fågelskådningsfes-
tivalen i Sagres i oktober. 



 

Borttappad plånbok i Tavira återfann sin ägare 

En bedrövad golfgäst kom i veckan in på PT Golfs kontor i Tavira. 

Han hade förlorat sin plånbok med körkort, idkort och kontanter i den 

vackra, lilla staden. Han fick hjälp med att kontakta polisstationen. 

Och kan man tänka sig, plånboken hade inlämnats av en hederlig 

portugis. Allt fanns kvar i plånboken! 

 

PT Golf Club House ligger i Cab-

anas, vid strandpromenaden ome-

delbart till vänster från nedfartsvä-

gen. 

Grande Troféu Vilamoura 

Sedan 1987 spelas varje år, i början av december, en av 
de största golftävlingarna för amatörer. Tävlingen spelas 
under tre dagar på tre av Oceanicos banor;              
Victoria, Old Course och Pinhal. 

Spelformen är single slagspel och spelas i fyra klasser, 

herr- respektive damklass. 350 spelare från hela Europa 

deltog i tävlingen i år, varav 16 från PTGolf och PTGolf-

klubb. Bäst av dem lyckades vår golfvärd Margaretha Lejman 

placera sig. Hon klättrade från fjolårets 4e plats ända upp i topp!               

 Stort Grattis till Margaretha för den fina prestationen! 

Bosse Ulltin hade turen att vinna det enda utlottningspriset. 

Prisceremonin, som hölls på ett ljussmyckat Hilton Hotel, var en 
spektakulär och mycket njutbar upplevelse för ögat såväl som för 
gommen! En värdig avslutning på en väldig tävling! 

Nästa år spelas den 29:e upplagan 7-10 dec 2016 

 

Visste du, att 

      Lissabon håller på att 

ersätta Barcelona som  

resmål nr 1 bland städer 

i Europa 

      PTGolf återgår till Auto 

Jardim från årsskiftet 

      vi är 460 000 i Sverige 

som spelar golf  varav 

130 000 kvinnor 

      Pestana bygger en ny 

golfbana i Ferragudo, 

klar om ca två år 

      Silves kommer att få ett 

nytt klubbhus och en 

driving range 

      O Bon Bon  i Carvoeiro 

är den enda restaurant  

på Algarve med Miche-

linstjärna     

     Golfhjälten Christy 

O`Connor Jr  avled i 

sömnen förra månaden, 

67 år. Han är mannen 

bakom  Amendoerias 

O`Connorbana. Irlända-

ren vann Ryder Cup 

med Europa 1989 efter 

en fenomenal j2:a som 

landade 1 m från pinnen           

PT Golfs hemsida och Gästmodulen har under flera år utvecklats 

till ett mycket nyttigt och viktigt verktyg i vår kontakt med våra gäs-

ter. Vi har lyssnat på gästernas behov och nu skapat möjligheter 

att lämna snabb och tydlig information om vad som pågår och om 

vad som kommer att hända framöver. När du fått dina inloggnings-

uppgifter kan du bekanta dig med Gästmodulen redan innan du är 

på plats vid ditt resmål. Du hittar information för varje boende och 

mer allmän  information om västra Spanien och   Algarve. 

PT Golfs tävlingsprogram är mycket uppskattat och omfattande med över 100 tävlingar under 

våren 2016 längs Algarvekusten och i Västra Spanien. Att delta i tävlingar är mycket populärt 

och många tävlingar blir fulltecknade. Under rubriken ”Tävlingar” finns alla våra tävlingar in-

lagda. 

PT Golf har den unika möjligheten att kunna erbjuda sina gäster ett stort antal golfbanor i golf-

paketen. Varje gäst har alltid möjlighet att boka sina egna tider på banor som ingår i golfpake-

tet. I gästmodulen finns nu en ny flik ”Boka tid”, där PT Golf har ett antal förbokade teetider. Där 

kan du anmäla dig på en ledig tid och får chansen att 

spela med andra PT Golf gäster. 

Under fliken ”Aktiviteter” hittar du information om 

utflykter och andra aktiviteter som golfvärdarna vid 

varje boende arrangerar.  

Hemsida och Gästmodul 



Kontakta oss 

Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Erica Hagenfeldt  
- Peter  Thorstensson 
 
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: erica_ptgolf 
Skype: peter_golf 
 
Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
-Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Lola & Stefan Holm  
 Helene & Staffan  
 Hård af Segerstad   
 Anette & Kjell Tornberg 
  
 
PGA Golfpro  
Christian Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 59 69 
Tel.   Portugal: +351 281 327 588 
Skype: westie_golf 
 
PT Golfnytt/Redaktion  
Lena Ulltin 
Mail: ulltin@ptgolf.se 
Tel: +351 918 191 581 
Skype: lena.ulltin 
------------------------------  
Postadress  
PT Golfs Service Office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

Vem är Lena Ulltin, som efterträder Lennart Lindeberg? 

Den nya redaktören presenterar sig själv. 

Sedan fyra år tillbaka har jag jobbat som golfvärd på Algarve tillsammans 

med min man Bosse. Vi började som gäster i Tavira 2011.  Eftersom vi 

blev mycket förtjusta i Portugal ville vi absolut komma tillbaka hit. Att efter 

pensioneringen kunna få jobba en del av året och dessutom i ett skönt 

klimat tyckte vi kändes frestande och ville ta reda på vad det innebar. Vi 

har trivts förträffligt med vårt uppdrag och är fortfarande kvar här, f n bor 

vi på Vista Marina i Portimao men är värdar även för lägenhetshotellet 

Albur i Alvor. Tidigare år har vi varit golfvärdar i Tavira och Luz. Annars 

bor vi i Stockholm från slutet av april till slutet av september. Då blir um-

gänget med barn och barnbarn intensivt, dem får vi ju bara längta efter 

resten av året. Enda dilemmat med longstay för övrigt, tycker vi! 

Nu är det dags för nästa utmaning!  Hur är det att vara redaktör för PT 

Golf Nytt, mån tro?  Ännu ett 

erbjudande som kändes spän-

nande att prova på när jag fick 

frågan före jul. I den mellersta 

pensionsåldern har man inte 

mycket tid kvar att tveka på sa-

ker och ting. Jag ville inte dö 

nyfiken över hur jag skulle klarat 

av det. Har alltid tyckt om att 

läsa och skriva. Jag räknar för-

stås också med att få god assi-

stans av övriga golfvärdar, som vet vad som händer i deras områden.  

Jag vill även bjuda in dig, som är gäst hos oss, att dela med dig av tips, 

kåserier, utflykter, kanske någon favoritrestaurang eller en rolig golfhisto-

ria.  Ja vad som helst som kan vara av intresse för våra läsare.På så sätt 

kan vi få en levande och aktuell tidskrift! 

Tveka nu inte att maila mig om du har något att dela med dig av! Du är 
alltid välkommen att höra av dig!                                                            
Lena Ulltin    mail: ulltin@ptgolf.se         tfn +351 918 191  581 


