
       ”Fjärde gången gillt” 

Jag hade glädjen och förmånen att vinna resa och vistelse i Paris-Roland Garros, 

som skänkts till Salks Damklubb fyra år i rad av Bertil och Barbro Oldmark. 

Min man Åke var också medbjuden. 

Vi har varit några tidigare gånger på Roland Garros, men aldrig sett semifinaler 

eller finaler. Vilken feststämning! 

Torsdagen den 8:e juni kom vi fram tidig eftermiddag i strålande sol och värme. 

Efter incheckning på hotell på Rue Champs de Mars hade vi gott om tid att 

turista lite i det underbara vädret. Promenad som avslutades med ett glas rosé 

på fin terrass ”bien sur”. 

 

Fredag : Efter att ha passerat 4 säkerhetskontroller mellan Porte d’Auteuil och 

Stade Roland Garros är det så dags. Herrarnas semifinal nr ett mellan Stan 

Wavrinka och Andy Murray. Vi sitter mitt i solen och tycker det är jättevarmt. 

Grabbarna på plan fightas i 4 timmar och 20 minuter i värmen-puh. Vi kan 

åtminstone lämna våra platser ett tag för att få lite skugga!  Stan står som 

vinnare. Senare efter Wimbledon är bägge två långtidsskadade delvis beroende 

av detta kraftprov!! 



 

 

Den andra semifinalen mellan Rafa Nadal och Dominic Thiem blev en tämligen 
ensidig uppgörelse och vi såg bara ett set. 3-0 till Nadal förstås. Klockan var 
redan åtta, så vi tog metron till stan för dryck och mat i den varma kvällen. 



Lördag: Damfinalen börjar först klockan 15 så vi har gott om tid att strosa runt 
och äta lunch på stan. 

 

Simona Halep, Rumänien och Jelena Ostapenko från Lettland står för 
underhållningen denna eftermiddag. Halep vinner första set och leder 3-1, 40-
15 i andra och klarar hittils av att hantera Ostapenkos projektiler nära linjerna 
och skänker en boll till Ostapenko som dömts ut - Big Mistake av Halep! 

Matchen vänder och Ostapenkos projektiler sitter på linjerna hela tiden. 
Oväntad Grand-Slamseger för Lettland! 

 

 



 

Söndag hinner vi göra andra delar av stan innan vi mycket nöjda och 
tacksamma sätter oss på bussen ut till Roissy-Charles de Gaulle. 

  

Merci Paris för denna gång! / Eva Lindblom A1E och Åke Blombergsson 


