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USPASTORP. Stubbracet 
i Uspastorp har växt 
till en riktig folkfest.

När arrangemanget 
5-årsjubilerar på lördag 
sker det med nytt del-
tagarrekord.

34 traktorförare har 
anmält sitt intresse till 
tävlingen.

I fjol kom 1 000 personer 
för att se 27 ekipage tävla i 
Stubbracet i Uspastorp. Det 
finns inget som tyder på att 
publikintresset skulle bli 
sämre den här gången.

– Det beror naturligtvis 
lite grann på vilket väder vi 
får. På grund av den senaste 
tidens myckna regnande har 
vi tvingats att byta tävlings-
åker. Fortsätter det regna 
blir det problem med parke-
ringsplatser varför vi vädjar 
till besökarna att samåka i 
den mån det går, förklarar 
pressvärden Erik Karlsson.

Av de 34 deltagarna är 28 
herrar och 6 damer. Det är 
nytt rekord.

– Stubbracet har blivit en 
traktorfest som ingen vill 
missa. Hela byn är engagerad 
för att arrangemanget ska 
bli så bra som möjligt, säger 
Erik Karlsson.

Hasse Andersson, känd 
radioröst från P4 Göteborg, 
agerar inte bara speaker i år. 
Hasses namn återfinns näm-

ligen i deltagarlistan.
– Hasse fick provköra en 

traktor i fjol. Nu är han ruti-
nerad och då kan han lika 
gärna vara med och tävla, 
säger Erik.

Vad gör Stubbracet så 
populärt bland allmänhe-
ten?

– Ungar älskar trakto-
rer. Sedan har vi oss som är 
betydligt äldre än dagisbar-
nen, men som fortfarande 
har en förkärlek till dessa 
fordon. Vi har inte vuxit ifrån 
det, avslutar Erik Karlsson.

Rekordintresse inför årets Stubbrace
– 34 deltagare anmäldaanmälda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stubbracet i Uspastorp 
kommer att slå nytt delta-
garrekord. 34 personer har 
anmält sitt intresse till lör-
dagens tävling.

Hasse Andersson, känd från P4 Göteborg, agerar speaker i 
vanlig ordning.

MANTORP. Team biogas.
se är STCC-mästare.

Efter en stark final-
helg på Mantorp Park 
stod Sveriges klimats-
martaste racingstall 
som etta i teamtabel-
len.

I laget återfinns 
Patrik Olsson från 
Göta.

Glädjen över teamguldet 
grusades emellertid av det 
faktum att Fredrik Ekblom 
missade förartiteln i sin bio-
gasdrivna Volkswagen Sci-
rocco och blev silverman 
efter en omdiskuterad hän-
delse i det andra finalheatet. 
Team biogas.se lämnade in en 
protest efter loppet.  

Teamguldet gladde emel-
lertid teamchefen Tommy 
Kristoffersson.

– Den här segern är ett 
bevis på att det här varit ett 
lyckat projekt, sa han och 
lyfte den tunga segerpokalen.

I fjol missade Team biogas.

se teamsegern med knapp 
marginal. Den här säsong-
en stod Fredrik Ekblom och 
Patrik Olsson, förarna som 
räknas in i mästerskapet, pall 
hela vägen. Ekblom blev tvåa 
och trea i de båda finalhea-
ten, Olsson fyra och femma. 
Det gav, med råge, tillräck-
ligt många poäng för att 
Team biogas.se skulle ta sig 
förbi Volvo Polestar i mäster-
skapstoppen.

– Jättekul. Den här segern 
är verkligen alla i Team 
biogas.se väl värda. Samtliga 
har lagt ner oerhört mycket 
tid och energi på att vi skulle 
nå hela vägen fram, konstate-
rade segerduon.

Ända sedan EON och 
Volkswagen tog initiativ till 
projektet och Team biogas.se 
gjorde sin första STCC-del-
tävling 2009 har målsättning-
en varit att bli mästare. I fi-
nalen på Mantorp Park blev 
drömmen verklighet.

❐❐❐

Teamguld till Team biogas.se
Patrik Olsson från Göta och Fredrik Ekblom är männen 
bakom första STCC-titeln för Team biogas.se.
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