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eller i närmaste SJ Resebutik

Nu är biljetterna till årets show släppta!

USPASTORP. För femte 
året i rad anordnades 
i lördags stubbrace i 
Uspastorp. 

De 34 traktorförarna 
bjöd publiken på en 
spektakulär uppvisning 
och i pausen kunde 
man njuta av underhåll-
ning i form av Extrem-
enduro.

– Det blev en lyckad 
dag och vi är väldigt 
glada över att så 
många kom, säger täv-
lingsledaren Erik Karls-
son.

Leran stänkte åt alla håll när 
traktorerna satte fart genom 
banan. Under kvalet, som 
kördes på tid, gällde det att 
ta sig runt de utplacerade tun-
norna på så kort tid som möj-

ligt. Därefter kördes ännu ett 
kval, fast med omvänd star-
tordning innan finalcupen av-
gjordes mellan de åtta bästa. 
Däremellan fick publiken ta 

del av en uppvisning i Ex-
trem-enduro. En rallyliknan-
de bana med hinder, beståen-
de av bland annat högar med 
vedkubbar och bildäck, hade 
anlagts runt själva stubbra-
cet. Speaker var radioprofi-
len Hasse Andersson, som 

även var med och körde själv.
Besökarna kunde räknas 

till 1200 personer, vilket är 
en ökning med 200 jämfört 
med i fjol. I år var det även 
sju fler förare som startade.

– Det här är en fantas-
tiskt rolig grej. Många ute 
på landsbygden har trakto-
rer och varför inte tävla med 
dem. Tävlingen växer för 
varje år tack vare traktorin-
tresserade som ställer upp 
och arrangerar. Med tanke på 
att vi inte är en förening så 
är det kul att det ändå går att 
utföra i den här skalan, säger 
Erik Karlsson.

Ulla Grahn, som blev trea 
i damklassen, hade rest ända 
från Dalarna för att köra. 
Efter att ha besökt racet i fjol 
bestämde hon sig i år för att 
hämta sina föräldrars gamla 

traktor från 1953 och vara 
med och tävla.

Vädret utgjorde perfek-
ta förutsättningar för utom-
husaktiviteter och mitt på 
dagen när dimman skingrat 
sig kunde besökarna njuta av 
solens värme.

Segrare i damklassen blev 

Malin Zackrisson och i her-
rarnas race tog Michael Pe-
tersson hem förstapriset.

Stubbrace lockade över tusen besökare
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En glad Ann-Katrin Karlsson rattade för fulla muggar.

Radioprofilen Hasse Anders-
son var dagens speaker och 
körde även själv.

Tävlingsledaren Erik Karlsson blev intervjuad av Hasse An-
dersson.

Med en V8- motor under huven och specialhjul blev Åke 
Gustavssons Ferguson extra uppmärksammad.

Herrarnas prisutdelning. Etta: Michael Peters-
son Tvåa: Gert Karlsson Trea: Kent Mattsson 

Foto: Erik Karlsson

Damernas prisutdelning. Etta: Malin Zackris-
son Tvåa: Marlén Magnusson Trea: Ulla Grahn 

Foto: Erik Karlsson

– Fartfylld tävling med traktorförare bakom ratten re bakom ratten 


