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Bridge för hela slanten
Bridge, bridge, bridge. För Elsa Persson från Alvhem betyder kortspelet mycket. 

Hon åker ofta iväg på tävlingar där hon spelar med olika partners.
När hon inte klurar på kort tycker hon om att laga mat och tackar inte nej till en opera.

Hur kom det sig att du 
började spela bridge?
– Det var i slutet av 70-talet 
som min man lurade iväg mig. 
Jag tyckte inte alls det var 
särskilt roligt första gången, 
men sedan kom man in i det. 
Nu för tiden spelar jag unge-
fär fem dagar i veckan, det är 
som en hel arbetsvecka.

Vad är det som är så 
roligt med bridge?
– Man träffar otroligt mycket 
roliga människor och det är 
kul att delta i tävlingar. Det 
är mycket tankeverksamhet 
och jag tror det är bra att 
hålla igång huvudet. Av alla 
dessa pensionärer jag vet som 
spelar har jag inte hört talas 
om någon som blivit senil och 
en del är över 90 år gamla. 

Kan du avslöja någon 
hemlighet bakom ett 
framgångsrikt spel?
– Det sägs att det inte hand-

lar om tur, men på något sätt 
så gör det ju ändå det. Man 
luras inte som i poker utan det 
är ett ärligt spel med tydliga 
regler. Ibland blixtrar man till 
och gör något bra och ibland 
sopar man till det.

Du är samordnare i 
bridgeklubben som 
går under Alvhems IK, 
spelar du även på andra 
ställen?
– Jag åker runt lite över-
allt och deltar i tävlingar. 
Det kan vara till Lilla Edet, 
Alingsås, Upphärad eller som 
förra lördagen när vi var på 
Tjörn. Man spelar antingen i 
par eller i lag och jag brukar 
inte ha samma partner utan 
gillar att ha olika, det är mer 
utvecklande. 

Hur går det till på en 
tävling?
– På de riktigt stora tävling-
arna, som exempelvis Brid-

gefestivalen i Örebro, tappar 
man nästan andan när man 
kommer in i lokalen. Där kan 
stå 600-700 bord uppställda 
och det springer omkring 
folk överallt, men sedan när 
spelet väl börjat blir det allde-
les tyst. Det påminner mycket 
om schackturneringar. 

Förutom att spela 
bridge, vad tycker du 
mer om att göra?
– Jag gillar att sätta mig själv 
i bilen och åka någonstans 
och det kan vara hur långt 
som helst, så har jag alltid 
gjort. Ibland åker jag till min 
syster som bor i Uppland. 
Sedan tycker jag om att laga 
mat och lösa korsord. Musik 
tycker jag också mycket om 
och eftersom jag tidigare varit 
kantor är jag fäst vid barock- 
och kyrkomusik, men lyssnar 
även på klassisk musik, jazz, 
blues och opera.

JOHANNA ROOS
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Namn: Elsa Persson
Ålder: 71
Bor: Alvhem
Gör: Spelar bridge 
Jobbat som: Lågstadielärare 
i 44 år, varav 42 i Ale innan 
pensionen
Intressen: Bridge, djur, 
musik och resa ibland
Stjärntecken: Fisk
Läser just nu: Människa utan 
hund av Henning Mankell.
Lyssnar på: Barock- och 
kyrkomusik, jazz, blues och 
opera.
Om bridge: ”Ärligt spel, 
mycket tankeverksamhet och 
man träffar många trevliga 
människor”

Nybliven företagare med enskild 
firma eller handelsbolag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom det 
som du behöver veta. Antingen du har startat eller är på gång att 

starta en enskild firma eller handelsbolag
 

Vi pratar bland annat om bokföring, F-skatt, moms och 
arbetsgivarregler. Ta med dig dina frågor då de är en viktig  

del av mötet.

Torsdag 1 mars
kl 18.00-21.00

Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.

Obligatorisk anmälan senast 27 februari till:
Jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Eleanor Ytterby, Skatteverket 
010-577 43 70 

Grundpaket
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