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Algarve Portugal & västra Spanien - drömmålet för Din nästa golfresa 
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Så här i början av november längtar man efter den nya skörden av apelsiner, som nu snart är mogna.  

Av alla frukter är nog dessa två de som är svårast att avstå från… samt alla våra goda svenska äpplen! 

Apelsiner, proppfulla av C-vitamin och som även lär kunna sänka kolesterolvärdet! 

Apelsinen har sitt ursprung i Kina och kom till Sydeuropa i slutet av 

1400-talet. Först till Spanien och lite senare även till Portugal och Italien. I 

början användes träden mest som prydnadsträd men 300 år senare startade 

apelsinkommersen. Ordet apelsin kommer från tyskans Apfel-sine som    

betyder  kinesiskt äpple. Färgen orange har på engelska och franska fått sitt 

namn från apelsinen. Apelsinen är ingen naturligt förekommande art utan en 

hybrid mellan pomelon och småcitrus. Det importeras ca 78 000 ton till     

Sverige varje år. Dock icke från Portugal som är en förhållandevis liten producent. Brasilien och USA är 

de största exportörerna. 

Men, på Algarve kan vi följa apelsinens (laranja) utveckling från blomningen i april till skördetiden som 

börjar i november och når sin kulmen under vintermånaderna. I april går man runt i ett parfymdoftande 

landskap där man kan förnimma doften av jasmin och gardenia. Blomman är vit och ganska oansenlig 

och inte sällan syns apelsiner från förra årets skörd hänga kvar samtidigt som träden blommar.  Det är   

garanterat en sensuell känsla att spela golf i apelsindoft, samtidigt som en ljum vind smeker ens bara 

ben! Det här kan du uppleva på bl a Benamor, Ria/Cima och Silves Golf. 

Det sämsta med apelsinträdet är att det är en riktig vattenslukare. Ett törstigt träd vill ha ända upp till 

1000 liter per dygn.  Efter den här torra sommaren kommer förmodligen apelsinerna att bli dyrare när 

skörden blir mindre. Som jämförelse kan nämnas att olivträden klarar torkan mycket bättre men i år är 

den skörden hela 25 % mindre än normalt. Det finns många olika apelsinsorter som avlöser varandra 

under årets gång. Apelsinerna indelas i grupperna, blonda, blod, navlade och kärnfria. Att nämna alla 

de olika arternas namn gör sig icke här. 

Citronen är av betydligt äldre ursprung än apelsinen och lär vara Indien, 

Burma och Kina, där den användes främst för sina anticeptiska egenskaper som 

motgift för diverse gifter. Det är osäkert från vilken tidsålder, forskare tvistar om 

ett så stort spann som 500 f.Kr - 800 e.Kr.  

Den första egentliga odlingen i Europa var i italienska Genua på 1400-talet.   
Citronen har fått sitt svenska namn från latinets citrus som betyder citronträd, via 
franskans citrone!  Engelskans lemon kommer från ett gammalfranskt ord limon 
som betyder just citrusfrukt.  Att citronen är en fantastisk krydda känner vi ju alla 
till. Den växer året om på Algarve under namnet  limaão. 

Våra älskade citrusfrukter 



                  

Eva Nestvall, ovan, satte sin  HIO den 17 okt på 

Islantilla Azul, hål nr 8 röd tee 98 m. Firades 

med champagne i klubbhuset! 

Vår golfvärd Maja Hedén, vill inte vara sämre än gästerna. På Quinta do Vale    

fixade  hon sin 2a HIO för året. Den första gjorde hon på Bro-Bålsta i somras. 

Vid en av höstens första 

tävlingar på Palmares 

Praia gjorde Bo Adenmark 

sin HIO på hål 23,  128 m 

Här rullar bollarna i, i jämn ström, på ett enda slag!   

Rekordmånga HIO’s bland PTgolfarna i oktober! 

Jan Mårtensson sänkte sin HIO vid en bäst-

bollstävling på Salgados hål nr 12. Han valde en järnnia. 

Grämde sig lite över att han tackat nej till HIO-tävlingen 

på hålet.   23 år sen sist, konstaterade han. 

  

Den 19 okt på Peninas hål nr 8 

hände det! Längd 120 meter och 

jag använde en hybridklubba     

nr 5,  berättar  en stolt             

Birgitta Bergenholtz, hö 

Christina Ström blev inspirerad 

av kompisen Birgitta och 

smällde också i en HIO, på  

Palmares Lagos hål 12 den  22 

okt. En järnnia fixade de 86 m. 
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Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Magnus  Nylander 
- Anjelika Hammar 
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.se 
 
Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
 Mona & Tomas Erixon  
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Anita Ahlström 
 Britt & Per Landgren 
 Göran Nilsson 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Lena & Bo Ulltin 
 
 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 
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Postadress  
PT Golfs Service Office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

 

Visste du, att 

       Portugals förre socialistiske 

premiärminister José Sócrates 

efter en rättegång som pågått 

i nästan 3år, nu dömts för 31 

brott och för att ha tagit emot  

mutor för 35 miljoner €. För-

skingringar  som bl a ledde till 

att   Portugal Telecom   och 

BES Bank kollapsade.  

      Portugal har haft en av de 

torraste somrarna på mycket 

länge.  Många människor har 

fallit offer för bränder i mitten 

av landet . Flaggorna vajade 

på halv stång  den 18 okt , 

Portugal i landssorg. 

.     Algarves största köpcenter i 

Loule, ’MAR Shopping’ invig-

des den 26 okt. Då är 75 av 

de 80 butikerna klara och så 

även  25 barer och restau-

ranger. Man räknar med  att 

ca 9 miljoner besökare per år 

ska ta sig dit. 

 IKEA, Loule, har utökat sitt 

sortiment med möbler även för 

husdjur. 

      Stranden vid Cabanas haft 

ovanligt besök av en rävhona 

med sina två ungar.   

      Årets olivskörd är ca 25% 

mindre än normalt p g a    

torkan. 


