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PT GOLFNYTT
 Senaste nytt från Europas sydvästra hörn - Longstayparadiset.

SNART ÄR DET
SOMMAR!
Välkomna att anmäla er till
någon av PT Golf's sommar-
tävlingar i juli och augusti! 

Vårsäsongen härnere hos oss i longstayparadiset har nu passerat
"zenit" och om en månad är vår säsong över. Då vidtar den svenska
golfsäsongen i all prakt med långa dagar, grönska och härlig stämning.  

Men, så här under våren strömmar intresseanmälningarna, likt vår-
floden, in för hösten och vi planerar nu för fullt för perioden oktober
till december med våra boenden och golfbanor. 
   
I april månad börjar vi sända ut våra offerter för longstaysäsongen
2022/2023 så om ni inte gjort det ännu är det hög tid att sända in er
intresseanmälan. Välkomna!

Formuläret för intresseanmälan hittar ni här.

 

https://ptgolf.se/kontakt-bokning/
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PT GOLF SOMMARTÄVLINGAR 2022
Till sommaren har ni fyra möjligheter att delta i PT Golf's partävlingar hemma i Sverige. Vinnaren i
varje tävling tar hem en vistelse i självhushållslägenhet för två personer, vardera 10 rundor golf
samt hyrbil. Tvåorna får en 7-dagars vistelse med 5 rundor golf och hyrbil. Personal från PT Golf
finns på plats!

Lördag 2 juli - Ljunghusens GK
Vår första sommartävling som traditionellt går av
stapeln i början av juli. Välkomna till  denna klas-
siska bana på natursköna Falsterbonäset! 
Spelform 18 hål Greensome
Anmälan via golf.se  

Tisdag 19 juli - Ringenäs GK
På tisdagen under klubbens sommartävlingsvecka
spelas denna populära tävling. Vackra Ringenäs
ligger mitt i Halmstadregionens golfmekka!
Spelform 18 hål Partävling Slaggolf  
Anmälan via golf.se

Lör-Sön 30-31 juli - Ombergs Golf Resort
Välkommen till denna mycket populära
tvådagars-tävling med boende och förtäring.
Övernatta och trivs på denna eminenta
anläggning vid Vättern! 
Spelform 18+18 hål Partävling Slaggolf  
Anmälan på Ombergs hemsida

Tisdag 15 augusti - Saltsjöbadens GK
Premiärsuccé ifjol på denna vår första sommar-
tävling i Stockholm. Kom till finfina och gemytliga
'Saltis' och tävla med nya och gamla vänner! 
Spelform 18 hål Fyrboll (bästboll)
Anmälan via golf.se  

Kolla respektive klubbs hemsida samt golf.se för mer information och anmälan. 

http://www.golf.se/
https://mingolf.golf.se/Competition/3145863
https://www.ombergsgolfresort.se/mixed-taevling
http://www.golf.se/
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Vi träffar David på Amendoeira's putting green där han
i stiliga tidsenliga kläder och utrustning förbereder
dagens runda på anläggningens ena bana, den utman-
ande och förträffliga Faldo Course.

David (hcp 8)  berättar att han började spela golf 1992
men sedan 8 år tillbaka ligger det mesta av fokus och
intresse på hickory-golf. När vi frågar om skillnaden
(längd, prestanda, känsla) så berättar David att han
minsann sänkte sig med sina 20-talsklubbor i höstas.
Onekligen imponerande i dessa tider där högteknologi
dominerar klubbutvecklingen.

Hickory-golf växer i popularitet och det spelas både
seriespel och SM. På Omberg är de ett 30-tal entusi-
aster som regelbundet träffas och spelar tillsammans.
Spel och sammankomster organiseras av Hickory Golf
Sweden (hemsida) och alla är välkomna att komma och
lära sig mer och pröva på. Kolla även Hickorygoffers.se
som publicerar en aktivitets- och tävlingskalender varje
år.

Att söka och finna klubbor är en stor och kul del av
intresset berättar David. Ibland kan man fynda på
Blocket eller loppis, men det mesta hittar man på eBay. 

Och för den riktigt inbitne så är ju en resa till golfens
vagga, St Andrews, en höjdare där hickorygolfare från
hela världen möts och spelar på de klassiska linksen.   

HICKORY-GOLF
PRÖVA ATT SPELA GOLF SOM FÖR 100 ÅR SEDAN! 

Möt David Nygren, 46-årig hickory-entusiast och vinnare på vår sommartävling 2021 på Omberg. I mars
spenderade han två veckor på Amendoeira Golf resort i Algarve, och givetvis var hickoryklubborna med!

David på Amendoeira Resort med stilig, tidsenlig utrustning.

En niblick , dåtidens wedge/sandwedge.Håll med om att träklubborna -i trä! - var vackrare förr!

https://hickorygolfsweden.se/
https://hickorygoffers.se/index.php/program/hickorykalendern-2022
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Enligt traditionen ska torsken vara av den saltade typen
som säljs överallt i Portugal. Denna ska avsaltas i vatten-
bad över två dagar. Men, det går bra med 'vanlig' torsk. 
'Egentligen' ska potatisen inte bara skalas och strimlas
fint utan faktiskt friteras innan den blandas med
torsken, men det går fint att 'bara' fräsa den i pannan. 
Blanda torsken, potatisen och några uppvispade ägg,
hackad persilja och några svarta oliver. 
Bryn lök och vitlök i en [annan] panna, häll över torsk- &
potatisröran och stek ihop. Klart. 

Ingredienser

500 g salt torsk
2 schalottenlök
1 citron
3 gul lök
olivolja
20 blandade oliver
1 nypa torkade chiliflakes
1 knippe färsk platt bladpersilja, (30g)
2 msk rödvinsvinäger
500 g strimlad potatis
1,2 liter vegetabilisk olja, för stekning
6 stora ägg

Gör så här:

Lite som en blandning mellan lutfisk och Janssons frestelse
fast i stekpanna och med oliver istället för ansjovis!

BACALHÃO À BRÁS
PORTUGISISK LÄCKERHET
DELUXE

PT Golf-familjen

Västra Algarve 
Margaretha & Gunner Lejman
Eleonor & Valter Turesson 
Anette & Kjell Tornberg 
Madeleine & Benny Sääf
Ulf Westerberg 

Centrala Algarve 
Christina & Anders Norlander 
Arne Deilert & Gladys Días 

Östra Algarve 
Jonny Åkerberg
Ulla & Leopold Schill
Per & Lena Vilén
Zinita Rust

Costa de la Luz 
Katrin Jordansson & Sören Andersson
Maja Hedén

Cádiz-området 
Jonny Åkerberg 

Costa del Sol  
Mona & Tomas Erixon 

Grundare 
Göran & Christian Westerlund  

PT Golfnytt/Redaktion 
Magnus & Anna Nylander 

Ledning, bokning & kundservice 
Magnus Nylander
Marianne Högberg 
Ann Helander 
Lana Pleym
Jan-Ove Högberg

Hemsida
www.ptgolf.se

Facebook
www.facebook.com/ptgolf.se

Kontakt & Telefon
040 - 693 76 76 
+351 281 327 588
info@ptgolf.se 

http://www.ptgolf.se/
http://www.facebook.com/ptgolf.se/

