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HELKVÄLL HOS INTERKAKEL

VI HJÄLPER DIG FRÅN START TILL MÅL

FÖR VARJE 10 000:– DU HANDLAR FÖR FÅR DU 
1500:– I RABATT! 

Erbjudandet gäller köp under kvällen samt 30 dagar från 
lämnad offert efter kundmöte bokat under kvällen. 

Gäller ordinariepriser och vid nybeställning.
För kontaktuppgifter vänligen besök www.interkakel.com

DEN 4 OKTOBER KL. 18 – 21 
har vi kvällsöppet i våra butiker. Kom in till oss så 
hjälper vi dig med inspiration och personlig service. 

Tag med en enkel skiss 
Boka möte under kvällen för personlig konsultation vid ett 
senare tillfälle
Vi hjälper dig under mötet med val av kakel och klinkers
 samt inredning och 3D-ritning av ditt badrum, kostnadsfritt!

Vi är din totalentreprenör, du slipper ta hand om
kontakter, tidsplanering och logistik, vi gör det åt dig!

USPASTORP. Stubbracet i 
Uspastorp avgörs för sjätte 
gången – rallykörning med 
veterantraktorer. Tävlingen 
arrangeras av ett 20-tal trak-
torentusiaster från Alafor-
strakten.

Tävlingen går ut på 
att så snabbt som möjligt 
köra parallellslalom mellan 
tunnor. Förarna startar med 
att springa till sina traktorer. 
I tävlingen ingår även ett 
backningsmoment.

Till årets tävling, som 
avgörs nu på lördag, är 36 
ekipage anmälda. 28 star-
tande i den öppna klassen 
och åtta i damklassen. Anta-
let hästkrafter varierar från 
23 i en originaltraktor till 
200 i en Ferguson ”Grålle” 
med V8-motor.  För delta-
gande krävs att traktorn är 
minst 30 år gammal, försedd 
med störtbåge och är trafik-
försäkrad.

– Stubbracet har utvecklat 
sig till en riktig folkfest här 
i Uspastorp. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 1 
200 besökare, förklarar täv-
lingsledare Erik Karlsson.

Den senaste tidens reg-
nande gör att det är mycket 
blött imarkerna och väder-
prognosen utlovar dessutom 
ännu mer regn. Erik Karls-
son låter dock meddela att 
tävlingen blir av oavsett 
väder, men att det kan bli 
problem med antalet parke-
ringar för publiken. 

– Vi uppmanar därför 
publiken att samåka i största 
möjliga utsträckning alter-
nativt gå eller cykla till täv-
lingen.

Speaker är Hasse Anders-
son, känd från P4 i Göte-
borg.  I år utmanas Hasse 
Andersson i traktorkörning 
av Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ord-

förande i Ale kommun.  I 
pauserna körs en uppvis-
ningstävling med trimmade 
åkgräsklippare. Göta Älvda-
lens Motorhistoriska fören-
ing förevisar tändkulemotor 
ur sin samling. Evenemanget 
beräknas ta cirka fyra timmar 
att genomföra.

JONAS ANDERSSON

Stubbrace oavsett väderlek
– Folkfest stundar i Uspastorp

På lördag avgörs den sjätte upplagan av Uspastorps Stubb-
race.

Hasse Andersson, känd radioröst från P4 Göteborg, agerar 
konferencier precis som i fjol.

NÖDINGE. Ale HF tog 
en fi n skalp när seriele-
dande Särökometerna 
besegrades i Ale gym-
nasium.

Ett taggat hemmalag 
hämtade upp ett fem-
målsunderläge och gick 
sedan inte att stoppa.

Idag spelade vi rik-
tigt bra, konstaterade 
målvakten och en av 
matchhjältarna, Tor-
björn Mattsson.
Söndagens övertygande 
seger lovar gott inför fort-
sättningen. Ale HF visade 
attityd och inställning som 
kan räcka långt i årets serie. 
Triumfen över Särökome-
terna är meriterande, då 
ingen kan minnas att Ale 
tidigare har besegrat detta 
tunga motstånd.

–  Jag tror aldrig vi har 
vunnit mot dem. De brukar 
vinna med en eller två bollar, 
funderade Joakim Samuels-
son som hade stor show i 
andra halvlek då han sköt sju 
av sina åtta mål.

Just kant- och kontrings-
spelet banade väg för Ale HF 
efter paus. Ett samlat försvar 
och en skicklig hemmamål-
vakt gav många enkla mål. 
Peter Wehlin gjorde fyra 
mål från högersex och var 
väldigt nöjd med poängen.

– Det lossnade rejält i 
andra halvlek, men vi var inte 
dåliga före paus. Det tog bara 
lite tid innan vi hittade flytet.

Det var en korrekt analys. 
Efter  drygt 18 minuter ledde 
gästerna med klara 11-6 och 
tvingade Ale att ta time out. 
Sedan Särökometerna fått en 
man utvisad kunde hemma-
laget inleda upphämtningen. 
Anton Thunberg visade 
vägen med tre mål och strax 
före pausvilan satte Niklas 
Bernhardtz 13-12.

– Jag var aldrig riktigt 
orolig. Vi vet var vi har dem 
och killarna hade rätt inställ-
ning idag, då är fem mål inte 
så märkvärdigt att vända, 
menade en nöjd Aletränare, 
Kim Wahlgren som hade 
mycket gott att säga om sitt 

manskap.
– De har en hög högsta-

nivå, men det gäller att få 
fram det i varje match. Jag 
hoppas vi kan fortsätta tända 
till som idag. Vi vann inte 
bara matchen i målprotokol-
let utan också psykkriget på 
plan. Det var roligt att se hur 
killarna trivdes på planen. 
Jag tyckte vår förstauppställ-
ning gjorde det så bra att det 
blev få byten, men Simon 
Liljeblad visade stort mod 
när han kom in trots sin unga 
ålder (18 år). Han utmanar 
definitivt om en plats.

På lördag väntar Rya HF i 
Lundbystrand, ett motstånd 
som är minst lika svårt som 
Särökometerna.

– De ska enligt rykten vara 
riktigt bra i år så det gäller att 
tända om. Vi måste spela på 
topp för att förlänga segerra-
den, slog Kim Wahlgren fast.
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Fin skalp för Ale HF
– Besegrade serieledarna hemma

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Torbjörn Mattsson storspelade i Ale HF:s mål.

ÄLVÄNGEN. I fjol kam-
made hon hem VM-guld 
i Arizona och nu har 
det blivit dags igen. 

I lördags åkte 14-åri-
ga Emma-Nellie Örten-
dahl tillbaka till sta-
terna för att återigen 
kämpa om världsmäs-
tartiteln i vattensko-
tersporten jetski.

Jetski är ingen sport för den 
fege. Det är inte ovanligt att 
man kommer upp i 80 kilome-
ter i timmen på vattenskotern, 
som man dessutom står upp 
och kör, men Emma-Nellie 
Örtendahl från Älvängen räds 
varken vågor eller hisnande 
hastigheter. 

Hon tävlar för Orust jetski-
klubb och ska tillsammans 
med fyra andra tjejer från 
klubben nu köra VM i Lake 
Havasu i Arizona. I år har hon 

dessutom gått upp en klass. 
– Det kommer att bli 

mycket tuffare motstånd. Jag 
kan inte ha några förhopp-
ningar egentligen eftersom jag 
kommer att tävla mot 16-åriga 
killar. Jag får känna lite på klas-
sen, men självklart kommer 
jag att ge järnet. 

I övrigt är det exakt samma 
upplägg som i fjol med enda 
skillnaden att motståndarna är 
äldre. 

Hon har tränat intensivt 
den senaste tiden och känner 
själv att hon utvecklats mycket. 

– Jag har framför allt fått en 

annan känsla och jag vågar ta 
stötarna på ett annat sätt.

Med sig på USA-resan har 
hon pappa Mats Örtendahl, 
som även han tävlat mycket 
i jetski. Förhoppningen är 
att även hinna med en tur till 
Cesars Palace i Las Vegas. 

– Det hade varit jättehäftigt 
att se, men först fokuserar jag 
på att köra så bra som möjligt 
på VM, säger en förväntansfull 
Emma-Nellie. 

Kör VM
i Arizona

Taggad. Emma-Nellie Örtendahl, Ales egen jetskidrottning, 
åker återigen till Arizona för att tävla i VM.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF - Särökometerna 30-25 (13-12)


