
En bridgeresa med överraskningar  

eller  

Glada och positiva SPF-are klarar allt 
 

Strax före 14.30 stod 23 förväntansfulla bridgeentusiaster vid 
Bålsta busstation för att åka till Stadsgårdskajen och kryssnings-
fartyget Birka Paradise. När klockan närmade sig 15.00 utan buss 
men med flera åkarbrasor kontaktades Birka Paradise. Ett misstag 
kunde konstateras, men kl. 16.00 skulle en ersättningsbuss anlända.  

Under tiden ockuperades väntsalen för att tina upp frusna kroppar. 
Trafikkaos i Stockholm gjorde att bussen kom först kl. 16.50. En 
timma till båtens avgång och trafikproblem! Skulle vi få spela bridge 
på sjön eller på land?  

Bussen hade en fantastisk chaufför som utnyttjade alla bussfiler och 
smarta vägval. Dessutom hade han kontakt med båten som lovade att 
vänta på oss. 18.10 var vi framme vid Birka Paradise och chauffören 
fick en riktigt varm applåd för en fantastisk körning. Glada och posi-
tiva SPF-are klarar allt. Vi blev mottagna som VIP. Separat ingång 
och inga köer.  Snabbt till hytterna för en kort uppfräschning och 
sedan till en efterlängtad och välförtjänt middag. Efter lite samkväm 
och dans blev det kojen, för man ska ju vara fräsch när man spelar 
Bridge dagen efter.  

Väckning kl. 7.00 för en härlig frukost. Alla taggade för dagens 
bridge. Det gäller ju att inte komma sist. Kl. 8.30 var alla samlade vid 
bridgeborden under ledning av vår Kalle Danielsson. Då kom resans 
andra överraskning. Guidekorten, som talar om i vilken ordning de 



olika paren ska spela med varandra och vilka kort som ska användas, 
var inte de rätta. Kalle hade av misstag tagit fel. Så det blev ingen 
tävling. Men vad gör väl det. Glada och positiva SPF-are klarar allt.  

Det blev en dags övningsbridge till glädje för alla. Vår fantastiske 
läromästare Kalle gick runt bland borden och gav goda råd.  

 

Det blev många diskussioner och skratt om buden och spelet. Efter 
ett litet avbrott för lunch fortsatte vi kortspelet som kombinerades 
med ”munspel”, dvs vi diskuterade och kommenterade. Vid 
tävlingsbridge är sådant inte tillåtit. Vi kunde konstatera att, 
bridgeresa utan guidekort men med vår duktige lärare Kalle, var ett 
lyckat drag!   



Strax innan vi anlände till kaj avtackades Kalle för en fantastiskt 
rolig, nyttig och annorlunda bridgeresa att minnas. 
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