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Algarve, västra Spanien, Teneriffa - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014, 2015, 2016 och 2017, Portugal till världens bästa golfdestination 

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

  RYA-gänget - från kylan i Sverige…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Ryas hål 16 med utsikt över Öresund. 

Det är tisdagen den 30 januari och Rya-gänget har samlats på Rya vinterbana för lite träning inför den stundande resan till 
Algarve och longstay på Vista Marina. Vädret är inte det bästa men +5 är bättre än de -14 som råder i Kiruna. Vi i Rya-
gänget är en grupp 40-talister som spelar golf på Rya utanför Helsingborg och som under drygt 10-års tid har rest på 
longstay. För några av oss började det i Sydafrika, därefter blev det fem år i Rota i södra Spanien innan vi för några år    
sedan landade på Algarve och Vista Marina. Egentligen hade det räckt med Sydafrika men flygresan gör att det känns bättre 
med Europa.  

Att vara en grupp kan vara påfrestande men var och en gör sin egen resa vilket innebär att man deltar i gruppaktiviteterna 
när det passar. Vårt mål är att ha roligt tillsammans där gemensamma golftävlingar, mat och utflykter står i fokus. Egentligen 
började det när researrangören i Spanien endast erbjöd ett antal golftävlingar vilket innebar att gästerna själva fick boka 
starttider, ta reda bra restauranger, arrangera vinprovningar och andra lokala aktiviteter. Under de första månaderna hade vi 
ordnat grisfester, utflykter till sherrydistrikten, varit på Flamenco och provat Andalusiens specialiteter. När det gäller golfen 
var det här vi gav multiplikationsgolfen (beskriven på nästa sida) ett ansikte. 

Efter några år beslutade vi oss för ett nytt resmål och alla var då överens om att Algarve men även Portimao verkade passa 
perfekt. Även om PT-golf har en mer aktiv repertoar har alla tyckt att vi skall fortsätta med egna aktiviteter. En viktig aktivitet 
är gängets lokala Rya-mästerskap, som i år spelas på Morgado, där förra årets mästare arrangerar årets tävling inklusive 
galamiddag och prisutdelning som avslutning. 

I det här numret tittar vi närmare på 

”PTGolfaren” i lite olika  skepnader. 

Den vanligaste gästen är ett  par 60 

plus, som åker  ensamma eller  till-

sammans med ett annat par och före-

trädesvis i mars och november. Många 

firar även sina jämna födelsedagar här. 

Några reser med flera kompisar från 

sin golfklubb som Rya GK här, och      

Glasrikets GK  m fl. 

Vi har även gäng med enbart herrar 

eller enbart damer förstås. Ett par var 

här både för att spela själva och heja 

på sina söner på Seniortouren!! 

Lite mera udda är januariresenärer och 

unga grabbar som vill träna inför      

touren. Möt Karina & Lars samt Emil. 



Vår ambition är att hitta det där lilla extra, som alla andra gäster också hoppas på. Nätet hjälper oss när vi letar matställen, 
vinprovningar och andra aktiviteter. Ett par timmar norrut har vi Alentejo dit vi gärna tar oss med bil för att både njuta av 
trevliga och prisvärda viner men kulturen är också viktig, för att inte tala om de vackra städerna och landskapet.          
Golfklubborna lämnar vi hemma.  

Men för det mesta rör vi oss runt Algarve där det hela tiden finns mycket att 
upptäcka. En populär liten stad vi ofta besöker, och före detta huvudstaden 
på Algarve,är Silves med sitt slott som ockuperades av morerna för mer än 
1000 år sedan. Närmare kusten besöker vi gärna de gamla vingårdarna 
som har återuppstått efter att fått ge vika för bl a etableringen av golfbanor 
och vi besöker gärna konstnären Karl Heinz Stock och hans vingård fylld 
med skulpturer. Då får vi vin och kultur på samma ställe.   

Sammantaget är intrycket av Algarve och PT-golf mycket positivt, bra ba-
nor, stort antal – nästa som hemma i Skåne…, bra tävlingsprogram, hyfsat 
med tider, rimligt pris och bra boende. En del kultur blir det också och  när-
heten till havet gör att vi känner oss nästan som hemma.                

Ryagänget 

                                                                                                                         … till ett blommande Algarve 

                                                                      . 

Multiplikationsgolf                                                                                                                                                                                       
Du multiplicerar din partners (som inte spelar i din boll) poäng på hålet med din egen poäng och får då er totala poäng på hålet, Det som 
gör det extra spännande är att multiplikation med 0 ger 0 poäng. Den ene har 0 poäng och den andre gör birdie och får 3-4 poäng men 
för laget blir det 0 poäng… 

Möt golfproffset Emil Hagdahl Sörebo, 25 år 

Vi stämmer träff med Emil från Lidingö GK på Peninas övningsområde en förmiddag 

för att kolla hur han lägger upp sin träning.  Han berättar att han fick tipset att resa med 

PT Golf av en äldre medlem på Lidingö. Efter lite googlande bestämde sig Emil för 14 

dagars spel- och träningsläger här nere. 

”Utbudet av boenden, banor och träningsmöjligheter i Västra Algarve är helt outstan-

ding” säger Emil, som kom ned till Portimao redan 24 januari för att förbereda sig för 

den första tävlingen som spelades på Morgado 4-5 februari. Tävlandet fortsätter sedan 

med fyra tävlingar runt Barcelona. 

Emil kommer att ägna golfen 100% i år och räknar med att spela på den svenska 

golftouren. Peninas träningsområde är i särklass bäst enligt honom men även Morgado och Palmares är ok. 

”Banorna är superbra över lag, några håller ruggigt hög klass, jag har mest spelat       

Morgado, Alamos, Palmares och Penina. Vi blir inte förvånade att höra att det är          

Palmares han skattar högst eftersom den åsikten delas med så många andra PT Golfare.  

Emil trivdes med att bo på Vista Marina, framförallt för att det var nära till alla banor samt 

för att nöjesutbudet i Portimao är en klar tillgång för en ung kille som han,  ”Även om man 

satsar hårt på golfen - tränar och spelar hela dagen - måste man kunna unna sig lite   

nöjen på kvällen när man är 25”,  säger Emil.  

Han är inte bara proffs på golf utan spelade väl även på Casinot som ligger runt hörnet i 

Portimao. (kanske ett tips även för oss pensionärer som vill ha lite mera spänning i      

tillvaron och lite extra cash). 

” Portugiserna var lätta att finta bort i Texas Holdem” tyckte Emil, som kunde fylla på    
reskassan med flera nya Euro.  På fredag- och lördagskvällarna besökte Emil barer och 
discon  där han upptäckte att det var full fart även den här årstiden,                                                          

PTGolf önskar Emil lycka till med golfsatsningen.  Han och andra golfproffs är alltid 
välkomna för att träna och spela. Kul för oss medelgolfare att se ett proffs ”in action”. 

 
 



 

Först ut på banan 2018 är Karina & Lars Ek, medlemmar i   
Bedinge GK. De åker för tredje året i rad till Algarve i januari för 
att de ser så många fördelar med det. De trivs jättebra på 
Estrela da Luz,, där de bor även i år. 

När vi träffar dem över en kopp kaffe kommer de precis hem 

från golfbanan. Vi undrar såklart varför de väljer att åka i     

januari, när nästan alla andra åker i mars.  

”Det är ljuset vi längtar efter och vi upplever inte att det är särskilt mycket sämre väder i januari än i mars. Vi är resvana och 

klarar oss bra själva och dessutom gör vi sällskap med ett annat par. Vi kan ha soliga dagar med upp till 20 grader, men 

också kalla nätter och mornar med 5-10 grader. Solen värmer sedan upp till de mer normala 15 -17 grader på dagen. Visst 

kan det regna en och annan dag, men det är inget problem, då kan man göra annat än att spela golf.  Vi har bland annat 

hälsat på vänner i Vila Real på östra Algarve som rivit ett gammalt hus och precis byggt ett nytt , där de numera har bosatt 

sig permanent. 

 Karina som tidigare enbart gick långa promenader utan klubbor ville sedermera göra maken sällskap på golfbanan. Därför 

började hon spela, som nybliven pensionär, för bara 3 år sedan.  Något hon inte ångrat.  Lars har visserligen ett litet för-

språng på 32 år, men golf har ju den fördelen att de ändå kan tävla på ett rättvist sätt med varandra. 

                                                                                                                                                                                             

”Vädret i år har varit bättre än en svensk midsommar” säger Lars lite underfundigt.  Vi flyr mörkret kan man säga. Och när vi 

återvänder till Skåne om en dryg månad har ljuset kommit åter därhemma och man kan spela igen om man vill. En stor   

fördel med att resa i januari är att det inte är någon trängsel på banorna. Man behöver inte planera sitt spel i förväg utan tar 

dan som den kommer. Förra januari fick de visserligen oväntat sällskap av ett par hästar som tyckte gräset var grönare på  

andra sidan - Altos green. Gäller att passa på när det är folkfritt tänkte dom. Golfbanan är lockande, på mer än ett sätt! 

De har haft tur med att hitta bra restauranger i Luz som har varit öppna lite växelvis under januari.  Den lilla familje-

restaurangen Paulus, i backen ned mot stan, är en favorit. De tycker också om att lyssna till musik på både Niki ’s Snugs och    

Godots musikpubar, som alltid är öppna. 

Visserligen kan vi inte spela tävlingar härnere på försäsongen säger Lars,  

för Karinas del kan det göra detsamma.  

Vi älskar Portugal och hoppas kunna komma tillbaka nästa år igen,           
säger de avslutningsvis. 

Januariresenärerna         

Karina & Lars Ek 



KONTAK.TA OSS 
 
Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Magnus  Nylander 
- Katarina Sandelin 
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 
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Anita Ahlström 
 Britt & Per Landgren 
 Göran Nilsson 
 John Sanderson 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Lena & Bo Ulltin 
 Ulf Westerberg 
 
 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 

      PT Golf Challenge - två tävlingar i sommar 

       Prisbordet: Isla Canela,  västra Spanien 

       1:a pris 14 dagar och  2:a pris 7 dagar  

       Ljunghusen 07/07-2018 

       Ringenäs     17/07-2018                    Välkommen med din anmälan! 

 

  

Färska HIO 

Från HIO-fronten februari kan följande rapporteras: 

Lena Severin, Palmares hål nr 7 

Hans Fälted, Silves hål nr 6 


