
USPASTORP. Stubbra-
cet, traktorracet eller 
parallellslalom för trak-
torer.

Lördagens arrang-
emang i Uspastorp kan 
beskrivas på många 
sätt.

En sak är definitivt 
klar – det var en publik-
succé.

För andra året arrangerade 
den ännu ej bildade traktor-
föreningen "Trepunkten" ett 
race för män som aldrig trött-
nar på sin traktor. Tävlingen, 
som på många sätt är en upp-
visning, hade i år utvecklats.

– Vi satsade i år på att 
köra parallellslalom och inte 
enbart på tid. Det blev mer 
publikfriande och jag tror att 
samtliga tyckte det var roli-
gare, säger Erik Karlsson, 
pressansvarig.

Efter fyra timmars tävlan-
de stod det klart att Mikael 
Pettersson blev årets su-
verän. Han hade bästa tid 
i såväl första som andra fi-
nalheatet. Vinnartraktorn 
var en Ferguson årsmodell 
1957. På andra plats placera-
de sig Markus Holmqvist, 
även han körde en Ferguson 
dock en två år äldre. Brons-
pengen tog Gert Karls-
son hem med sin Volvo T22 
(V8) från 1949. Intressant no-
tering var att Gert Karlssons 
traktor hade 120 hästkrafter 
medans vinnartraktorn bara 
hade 37...

Lärdom
– Det är en intressant lärdom 
att motorkrafterna inte är av-
görande, menar Erik Karls-
son.

Eftersom banorna inte 
är identiska fick varje förare 
köra två gånger, en gång på 
respektive bana. De åtta bästa 
tiderna totalt sett gick vidare 

och fick köra två finalheat.
– Nytt för i år var också att 

förarna fick löpa några meter 
till traktorn och sedan ingick 
också ett backmoment. 22 av 
24 anmälda förare kom till 

start.
– Intresset är stort, men 

vad som glädjer oss mest är 
att över 200 personer kom 
hit för att se arrangemanget. 
Det gör att vi redan nu vågar 

lova ett tredje år, säger Erik 
Karlsson.

Många var på plats för att 
ta del av de många traktor-
veteranerna. Jan Zackris-
son hade med sin Fergusono, 
1948, den äldsta dyrgripen. 
Jan slutade på 18:e plats.
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Kjell Karlsson slutade på nionde plats och fick därmed inte 
köra finalen. Det fick emellertid de åtta första...

Henrik Olsson Lödöse slutade på en åttondeplats i årets 
stubbrace.

Henrik Olsson mot Tore Svensson. Parallellslalom var publikfriande och drygt 200 personer 
kom för att se traktorvännerna göra upp i Stubbracet 2008.
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BIFIFORM BALANCE 
– en enkel väg till magens välbefi nnande
En väl fungerande mage och god matsmältning beror bland annat på en balanserad tarmfl ora. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost och en sund livsstil.

www.bifi form.se

Har du problem med magen?
När magen är i balans, har du det bra 
och känner stort välbefi nnande. Men 
för att magen skall trivas behöver du
bland annat ett dagligt tillskott av 
mjölksyrebakterier.

Det är mjölksyrebakterierna, som kan skapa balans och
harmoni i mag- och tarmfl oran. För lite mjölksyrebakterier
kan resultera i magproblem och en olustig känsla.

Bifi form är ett naturligt tillskott av mjölksyrebakterier i tablett-
form. Bifi form kan bli starten till ny balans och harmoni i 
magen och därmed också ett nytt och större välbefi nnannde.

 Så kom till apoteket och komplettera 
 allt det goda gröna med Bifi form.

NYHET
på apoteket


