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3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en 

tredagars bandy skola för dig som är född 00-05. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfi ken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 13:30 till 15:00 
i  Ale Arena med start vecka 45

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-05 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 29-31 oktober 2012.

•  Tid: 08:00-16:00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår : 
Träning på is
Teori 
Aktiviteter på barmark
Lunch  och mellan mål
Träningströja
Diplom

•  Kostnad: 595kr

•  Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se
Senast den 15 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 15 Oktober 2012. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

TORP. Nästa onsdag 
uppträder Streap-
lers tillsammans med 
Kungälvs manskör på 
Mimers Hus.

– Vi gör detta helt ideellt med 
förhoppningen att konserten 
ska generera pengar till ett 
stipendium för unga lovande 
musiker, förklarar bandets 
sångare Kenny Samuelsson.

Det folkkära dansbandet 
har lovat att framföra fyra 
egna låtar och ska därutöver 
kompa Kungälvs manskör i 
ett par arrangemang.

– Det blir ingen dans utan 
det blir musik för sittande 
publik, betonar Kenny.

Streaplers har lagt en 
mycket positiv sommar 
bakom sig, med minnesbil-
der av utsålda parker och 
gungande dansgolv.

– Det är bra drag ute och 
en del av framgången kan 
tillskrivas vår senaste skiva 
”På egna vägar”. Skivan har 
blivit en succé och har sålt 
oerhört bra. Nu har vi börjat 
titta på låtar till en ny platta.

JONAS ANDERSSON

Streaplers 
på gång igen

Kenny Samuelsson, Stre-
aplers.

USPASTORP. Publikin-
tresset blir större och 
större för varje år som 
går.

Lördagens Stubbrace 
lockade omkring 1500 
åskådare.

– Helt osannolikt, 
säger tävlingsgeneral 
Erik Karlsson.

Det hade regnat hela veckan, 
men på själva tävlingsdagen 
sken solen. Det genererade 
rekordpublik för traktorfes-
ten i Uspastorp, som avgjor-
des för sjätte året i rad.

– Det myckna regnandet 
under veckan hade medfört 
rejält blöta åkrar och därför 
uppstod problem med parke-
ring. Vi gjorde vad vi kunde 
och förhoppningsvis löste det 
sig på bästa sätt för merpar-
ten av åskådarna. Vi beklagar 
om det fanns besökare som 
tyckte det var långt att gå till 
själva tävlingsområdet, säger 
Erik Karlsson.

Publiken fick uppleva dra-
matik i såväl herr- som dam-
klassen. Efter att ha varit nära 
några år fick äntligen hem-
maföraren Gert Karlsson 
ställa sig överst på prispallen. 
Tvåa blev Kaj Andersson 
och trea Johan Glennbrant.

– Extra roligt att Gert fick 

vinna då han bor granne med 
banan. Han har varit tvåa 
tidigare, men aldrig segrat, 
säger Erik.

Bland damerna kom guld-
striden att stå mellan fjol-
årsvinnaren Malin Zackris-
son och Linda Olsson. Det 
såg länge ut att bli den sist-
nämnda som skulle köra hem 
segern, men ett motorhaveri 
med bara några meter kvar 
till mållinjen grusade för-
hoppningarna. Malin Zack-
risson, som var tio sekunder 
efter i starten, kunde ta sig 
förbi och försvara titeln. Trea 
i damklassen blev Marlén 
Magnusson.

I övrigt kunde publiken 
konstatera att P4-profilen 
Hasse Andersson pratar 

bättre i mikrofonen än vad 
han kör traktor. Hasse slu-
tade på 24:e plats.

– Hasse har alltid dåliga 
ursäkter att komma med. Vi 
har dock videobevis på att 
han slirar med kopplingen 
när han kör och att det är 
därför som det inte går for-
tare, skrattar Erik Karlsson.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), var med för första 
gången och kom på en 18:e 
plats.

– Mikael tyckte det var så 
roligt att han funderade på 
att skaffa sig en egen traktor 
till nästa års Stubbrace, för-
klarar Erik.

Noterbart i övrigt var att 
Svenska Fergusonklubbens 

(Grålleklubben) 
ordförande Mats 
Mattsson besökte 
a r rangemanget 
och tyckte att det 
var en fantastisk 
tillställning. Göta 
Älvdalens Motor-
historiska För-
ening förevisade 
en tändkulemo-
tor. Föreningens 
r e p r e s e n t a n t e r 
var mycket nöjda 
med lördagen som 
resulterade i ett 
tiotal nya medlem-
mar.

En folkfest utan jämförelseEn folkfest utan jämförelse
– Stubbracet 
lockade 1500 
åskådare

Radioprofi len Hasse An-
dersson slutade på 24:e 
plats och kommunstyrel-
sens ordförande, Mikael 
Berglund, på 18:e plats 
i lördagens Stubbrace i 
Uspastorp.

Det var lerigt när den sjätte upplagan av Uspastorps Stubbrace avgjordes. Här är det Marcus 
Hallberg som försöker ta sig fram på det svårbemästrade underlaget.
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Malin Zackrisson försvarade titeln i 
damklassen.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


