
Kalle Danielsson hänger fortfarande med! 

Kalle, som för 2 decennier sedan startade 

bridgen i SPF Håbo, var en av 24 deltagare som 

deltog i bridgekryssningen den 26-27 oktober 

(måndag-tisdag). Det har blivit tradition att 

bridgespelarna i SPF Håbo åker på kryssning 

för att spela bridge. Även detta är Kalle fad-

der till.   

Resan började måndag kväll med en härlig mid-

dag, där vi njöt av Ugnsbakad fjordlax med ha-

ricotsverts, cocktailtomater, potatispuré och 

basilikasmörsås eller Majskycklingfilé med 

baconstekta champinjoner och dragonsås. Där-

efter kunde vi lyssna till Lill Lindfors live och 

Leif Kronlunds orkester.  

Sömnen blev god som brukligt på sjön och frukosten omfattande. Kl. 9.00 skulle 

bridgen börja, men osäkerhet om finsk eller svensk tid gällde gjorde att flera var 

uppe i god tid (en timma för tidigt) och fick därmed en lång och stärkande fru-

kost. 

Kl. 9.00 prick var alla på plats för att 

kämpa om titeln bästa ”Bridgesjöfarare”. 

6 gröna bridgebord var också på plats. Vi-

veca startade upp datorn och spelet 

kunde börja. Visst är det lite speciellt att 

få vara tillsammans, få lite spänning, 

njuta av en härlig utsikt över Ålands 

hav och skärgård. Efter en dryg tim-

mas hårt arbete för de grå cellerna 

var lite fika välkommen. Men det 

dröjde inte länge innan det åter sög 

i bridgetarmen.  



Åter igång med 13 kort var. Ibland undrar man hur blandningen av korten gick till. 

Eftersom i bridge gäller det inte att få så många låga kort som möjligt. En fördel 

är dock att alla får prova på samma hand.  

Kl. 12.00 serverades en alldeles utsökt lunch bestående av rimmad oxbringa. 

Mätta och nöjda passade flera på att förekomma ev. framtida törst genom att 

inhandla div. drycker. Sedan fortsatte bridgespelet och paren bytte bord för att 

ha spelat med alla. När detta var klart tog Viveca över och med datorns hjälp 

kunde hon annonsera vilka som vann dagens övningar. Det blev Märta Lundberg 

och Egon Svensson, som stolta mottog hyllningarna.  

En trevlig liten utflykt led mot sitt slut och vid 17.00-tiden var vi åter i Bålsta. 

 

/Peje 

 


