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En ny säsong står för dörren 

Efter en trevande inledning avslutades den svenska sommaren med en härlig augustimånad. I Portugal har sommaren som 
alltid varit mycket varm men också ovanligt torr. I Tavira har det enligt meteorologerna bara regnat 6,6 mm mellan den förste 
juni och förste oktober. Det är så lite att vi andra knappast upptäckt att det kommit någon väta uppifrån. Det märkliga är att 
även om naturen ser sönderbränd ut nu så är grönskan anpassad till detta och kommer tillbaka när de första riktiga regnen 
har fallit.  

Sommaren är den tid på året när vi i led-
ningen för PT Golf har tid för lite ledighet 
men också för att planera för framtiden. Vi 
konstaterar glädjande nog att gästbokning-
arna fortsätter att öka. Eftersom vi inte vill 
växa snabbare än vad organisationen kla-
rar av med hög kvalité och vad tillgången till 
högklassiga boenden och golfbanor tillåter 
har vi nästa helt avstått från annonsering 
och större marknadsaktiviteter. Vi fortsätter 
satsa på att nöjda gäster är våra främsta 
och viktigaste marknadsförare. 

Nytt för året är att vi bytt leverantör av hyr-
bilar. Genom att nu anlita Hertz räknar vi 
visserligen inte med att kunna pressa de 
redan låga priserna men väl att få bättre 
kvalité på bilarna och bättre service. I vanlig 
ordning kommer det att vara möjligt att ta ut 
och lämna hyrbilarna på flygplatserna både 
i Faro och Lissabon. 

På personalsidan blir det i år vissa förändringar. Ingmar Strandberg tar över tävlingsansvaret från Birger Bendelius och Ulla-
Carin Wiklund och Birgitta Marklund kommer utöver sitt arbete med PT Lifestyle även stötta PT Golfs organisation i Tavira.  

I förra numret av PT Golfnytt fanns en presentation av vårt nya erbjudande i spanska Islantilla. På plats finns nu vår golfvärd 
sedan många år Maja Hedén, tillika f.d. Europian Open Champion och i år även svensk mästare igen. Vi har även rekryterat 
den tidigare PT Golfgästen Jochen Reimann som golfvärd hit. Han har tidigare vistats mycket i Spanien och talar flytande 
spanska.  

Vi har under några år sett ett ökat intresse för våra erbjudanden i västra Algarve. Det hänger säkert samman med de hög-
klassiga boenden och flexibla valet av golfbanor som vi har kunnat erbjuda men också med att våra trogna Taviragäster ve-
lat pröva något nytt.  

Gemensamt för alla boenden i Lagos-Luzområdet är att gästerna kan fritt välja att spela på åtta olika högklassiga golfbanor 
nämligen: Palmares, Boa Vista, Penina, Santo Antonio, Espiche, Morgado, Alamos samt Salgados Golf. 

Jag vill avsluta med att hälsa alla gamla och nya gäster hjärtligt välkomna till en ny säsong med PT Golf. 

 

Göran och Christian Westerlund 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Oktober 2015/5 

 
Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014 Portugal till världens bästa golfdestination 

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



Sandskulpturerna i Pêra 

De flesta av oss har väl någon gång byggt slott och andra formationer 

när vi varit och badat på en lämplig sandstrand. Det har också blivit van-

ligt att man anordnar tillfällen där allmänhet och konstnärer bjuds in för 

att göra mer kvalificerade alster på olika sandstränder. Den internation-

ella sandskulptursfestivalen FIESA i Pêra är någonting helt annat. 

Till att börja med ligger de här sandskulpturerna inte på en strand utan i 

en stor sandformation fyra kilometer från kusten, söder om motorvägen 

men norr om N125. Kommer man på motorvägen tar man avfart 8 mot 

Algoz/Pêra och kör mot Pêra. Från N125 tar man norrut i Pêra och kör 

mot Algoz. Har man GPS är det 37 º 07’43 .35”N / 8 ° 19’56 .04”W som 

gäller. 

Här har man de senaste 13 åren byggt upp en gigantisk utställning av 

sandskulpturer under olika teman. I år är temat musik. Årets utställning 

öppnade redan den 20 mars och går nu mot sitt slut. Anledningen till att 

man öppnade så tidigt var att i år kunde man återanvända huvuddelning-

en av utställningen från förra året. Den 20 oktober stänger man så fortfa-

rande finns tid som är på plats att se detta unika evenemang. Andra får 

vänta till nästa säsong när en ny utställning är klar. Meningen är att man 

då skall flytta till en ny plats i närheten för att bli mer synliga och skapa 

utrymme för nya spännande idéer. 

FIESA anses vara världens största i sitt slag. Man använder 45 000 ton 

sand på en yta av 15 000 m2. Fuktig sand av en speciell typ placera i 

träformar där den sammanpressas och vibreras. Sedan är det skulptö-

rerna med sina spatlar, murslevar och borstar som tar över. Till Pêra 

kommer konstnärer från hela världen. USA, Tyskland, Portugal, Ryss-

land, Tjeckien och även Norge har bidragit i år. När skulpturen är färdig 

sprayas den med någon typ av lösning för att klara vind och regn under 

hela utställningsperioden. När vi besökte utställning i slutet av septem-

ber var i princip allt intakt med undantag vissa mindre smärre defekter. 

I årets utställning finns det ett hundratal scener som avbildar musikanter, 

sångare, kompositörer, instrument och annat som har med musik att 

göra såsom film och dans. Här finns porträttlika skulpturer av Bach, Be-

ethoven och Mozart. Rolling Stones, Elvis, Michael Jackson är lätta att 

känna igen medan en gammal Beatlesfan som undertecknad tyckte att 

det var bara Paul McCartney som var sig riktigt lik. 

Vill man se allt så får man räkna med att avsätta cirka två timmar. Som 

tur är finns det möjlighet att släcka både törst och hunger inne på utställ-

ningsområdet. Inträdet kostar 9 EUR och är man över 65 år så får man 

hela 15 % rabatt. Sommartid är utställningen öppen från kl. 10 till midnatt 

men efter den 16 september stänger man kl. 20. 

Utställningen är helt unik och väl värd ett besök tycker i alla fall under-

tecknad som gärna kommer tillbaka dock kanske inte varje år. 

Text: Lennart Lindeberg 

Foto: Barbro Lindeberg 



Lär känna familjen Strandberg i Tavira 

Ulla och Ingmar Strandberg är nya tävlingsledare i Östra Algarve. Redan för ett år sedan började 
de arbeta för PT Golf. Detta i samband med att de pensionerade sig i Sverige och bestämde sig 
för att flytta ner till Tavira och ha sin lägenhet i Tavira Garden som permanentboende istället 
bara för fritid. Eftersom lägenheten periodvis varit uthyrd fanns behov av en rejäl uppfriskning för 
att få den i det skick som paret Strandberg vill ha den. Båda vill dessutom ha någon annan moti-
verande uppgift och kom därför i kontakt med Göran och Christian Westerlund för att höra om de 
behövde hjälp. 

Några dagar senare var de golfvärdar på Morgado och bemannade servicekontoret i Tavira på 
var sin halvtid. Ulla som älskar att ha struktur i sitt arbete fick uppgiften att göra bemannings-
schema för kontoret, baserat på schemat för alla gästers ankomst, boende och avfärd m.m. Det 
här är uppgifter som Ulla och Ingmar behåller nu när de också är tävlingsledare. 

En solig eftermiddag i slutet av september träf-
fas vi över en kopp kaffe på terrassen hemma 
hos undertecknade för att få underlag för en liten 
presentation. Eftersom det här var en ledig dag 
har Ulla och Ingmar just avverkat en golfrunda 
på Benamor och är ganska utpumpade i den 
trettio gradiga värmen. Dock inte värre än att det 
mycket sociala paret delar med sig av sina erfa-
renheter och bakgrund så läsare av PT Golfnytt 
och gäster i Tavira skall kunna veta lite mer om 
dem. 

Ulla är född i Karlskrona och dit kom även Ing-
mar från Gotland redan som barn. De träffades 
när Ulla bara var 17 år och har nu varit ett par i med än fyrtio år. När Ingmar var färdig med studi-
erna i Karlskrona och vill ut i förvärvslivet fanns inga jobb i Karlskrona. Båda var öppna att flytta 
var som helst utom till Stockholm och alltså blev det naturligtvis till Stockholm de flyttade och där 
har de stannat fram till pensioneringen förra året. 

Ulla var förskollärare och blev så småningom även mamma till fyra barn. När äldste sonen Matt-
tias anklagade mamma för att vara mycket strängare mot honom än barnen på förskolan drog 
Ulla slutsatsen att det var dags att hitta på något annat. Fallenheten för matematik och systema-
tik gjorde det naturligt att satsa på IT och efter utbildning fick hon arbete på Skanska i Danderyd 
med programmering och systemutveckling där hon var i många år, och avslutade därefter sin 
karriär med 5 år på PEAB. 

Ingmar beskriver sig i grunden som säljare även om han i olika befattningar jobbat som säljle-
dare, VD och andra företagsledande befattningar. Han har jobbat på olika företag som utvecklar 
och levererar databaserade affärssystem.  Ingmar har även efter flytten till Portugal kvar uppdrag 
som coach och mentor i Sverige. 

Strandbergs köpte sin lägenhet i Tavira redan 1998 efter att under några år ha prövat på genom 
att hyra. Varför blev det då Portugal? Givetvis var det underbara klimatet en avgörande faktor 
men även portugisernas oöverträffade vänlighet och ärlighet. Att nästan alla pratar engelska men 
även maten och kulturen spelade stor roll. Redan tidigt fanns planer på att paret skulle vara i 
Tavira under längre perioder när inte arbetet längre gav hinder i vägen. 

För att belysa den portugisiska mentaliteten berättar Ulla en episod från slutet av 90-talet när 
hela familjen var på stranden i Manta Rota och blev helt uppfyllda av att leta snäckor på stranden 
tillsammans med barnen. Tiden bara försvann. När de med sönderbrända ryggar upptäckte att 
två timmar gått såg de också att tidvattnet kommit tillbaka. Halvspringande tog de sig tillbaka till 
platsen på stranden där de lämnat kläder, handdukar men även pengar och telefoner. Till sin 
stora lättnad fann de där en vänlig portugisisk familj som hade räddat allt från att hamna i vattnet 
och inte haft en tanke på att ta för sig av något utan tålmodigt väntat på att ägarna skulle åter-
vända. ”Ett minne för livet”, säger Ulla. 

”Att ta över tävlingsledningen från Birger och Eva Bendelius blir en utmaning”, säger Ingmar. ”De 
har skött det hela fantastiskt bra och varit mycket uppskattade. Vi siktar på att fortsätta i samma 
anda att huvudsaken är att tävlandet skall vara trivsamt och kul.” 

Nytt för året är att PT Golf på utvalda tävlingar tillhandahåller ett förstapris i form av ett present-
kort i form av rabatt med 100 EUR på en kommande resa. Detta utöver det som inhandlas för 
deltagaravgifterna som nära nog oavkortat går till övriga priser. Nytt för året är också utbytet med 
tävlingarna i västra Spanien. Det här öppnar möjligheten att till förmånliga kostnader pröva flera 
banor på andra sidan gränsen. 

Med detta är PT Golfteamet fulltaligt också i östra Algarve. Paret Strandberg är tävlingsledare 
och golfvärdar på Morgado. Fredrik Hagenfeldt är ny som golfvärd och tar hand om O Pomar, 
Cabanas Beach och Golden Club. På Cabanas Garden är Birgitta Marklund golfvärd och sköter 
tillsammans med Ulla-Carin Wiklund alla utflykter och PT Lifestyle. På nyöppnade Tavira City 
Apartments är Christian Westerlund golfvärd. Samtliga medarbetare är flexibla och samverkar för 
att ge alla gäster bästa möjliga service.  

Text: Lennart Lindeberg 
Fota: Barbro Lindeberg 

Vet Du om 

 att PT Golfs hemsida 
(www.ptgolf.se)  är 
optimerad också för 
surfplattor och mobilte-
lefoner? 

 att Staffan och Helene 
Segerstad i år kommer 
att ta hand om våra 
gäster på Baia da Luz? 

 att efterfrågan på bud-
getlägenheter är stort 
runt om i Algarve? Vi 
arbetar för att finna 
sådana objekt längs 
hela kusten. 

 att PT Golf nu också 
erbjuder long-stay på 
Tavira City Apart-
ments? Här är det 
gångavstånd till cen-
trala Tavira. Mer in-
formation finns på vår 
hemsida. 

 att Portugal Masters 
spelas i år den 15—18 
oktober på Victoria 
Golf  Club i Vilamoura? 

 att den artonde år-
gången av amatörtur-
neringen Grand Troufé 
Vilamoura spelas om-
växlande på Victoria, 
Old Course och Pinhal 
mellan den 5: och 7:e 
december? Turnering-
en är indelad i herr och 
damklass med vardera 
fyra handicapklasser. 

PT Golf Club House ligger i 

Cabans, på strandpromenaden 

omedelbart till vänster från 

nedfartsvägen 



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 - Birgitta Marklund 
& Ulla-Carin Wiklund 
 
Tel: +351 910 425 846 
Tel: +351 911 529 429 
 
 
Golf / Tävlingsansvarig - 
Ingmar Strandberg 
Mobil Portugal: +351 973 
002 
Skype: uki.strandberg 
Mail: strandberg@ptgolf.se 
 
 
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 

Månadsprogram oktober 
Reservation för förändringar 

Dag Östra Algarve Centrala Algarve Västra Algarve Västra Spanien 

1 Golfyoga+Vinprovning    

2 Yoga    

3     

4 Tävl. Benamor  Sällskapsgolf Alto Tävl. Alto  

5 Golfyoga    

6 Stadsvand-

ring+Trivselkväll 

   

7 Tävl. Benamor+Yoga  Tävl. Boavista  

8 Bergsutflykt+Golfyoga Tävl. Vila Sol+Pinta Tävl. Pinta  

9 Båtutflykt+ Yoga    

10 Yoga  Tävl. Morgado   

11 Tävl. Costa Esuri Tävl. Vila Sol+Gramacho Tävl. Gramacho Tävl. Costa Esuri 

12 Golfyoga  Tävl. Espiche  

13 Olivlunden    

14 Tävl. Benamor  Tävl.Palmares  

15 Golfyoga Tävl. Silves Tävl.Silves Tävl. Nuevo Portil 

16  Tävl. Vila Sol   

17 Tävl. Benamor    

18   Tävl. Salgados Tävl. Islantilla 

19 Korkfabriken+Golfyoga Tävl. Alto Tävl. Alto  

20 Stadsvand-

ring+Trivselkväll 

Tävl. Vila Sol Tävl. Morgado  

21 Tävl. La Monacilla Tävl. Laguna  Tävl. La Monacilla 

22 Golfyoga  Tävl. Boavista   

23 Bergsutflykt Tävl. Alto Tävl. Alto  

24  Tävl. Vila Sol Tävl. Santo Antonio Tävl. Nuevo Portil 

25 Tävl. Benamor Tävl. Millenium   

26 Golfyoga  Tävl. Alamos  

27  Tävl. Gramacho Tävl. Gramacho Tävl. Islantilla 

28 Täv. Benamor Tävl. Vila Sol   

29  Tävl. Laguna Tävl. Penina  

30 Vinprovning   Tävl. Costa Esuri 

31  Tävl. Alto Tävl. Alto  


