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ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Xtravaganza har utvecklat ett smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i oktober!

Kungälv Rollsbo  14 oktober, kl 17.30
Nol  16 oktober, kl 17.30

Kursstart v. 42

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

USPASTORP. Vädret var 
inte på arrangörens 
sida.

Blött för publiken, 
lerigt värre för delta-
garna.

Ändå blev Stubbracet 
i Uspastorp en folkfest 
som lockade 1 000 
besökare.

Vid sidan av Kilanda Mark-
nad utgör Stubbracet det 
mest besökta arrangemanget 
i Ale kommun under året. 
Tyvärr gick det inte att 
matcha förra årets publikre-
kord på närmare 1 500 per-
soner då denna lördagsför-
middag bjöd på höstrusk av 
sällan skådat slag.

– Med tanke på det får vi 
ändå vara väldigt nöjda. Allt 
fungerade som det skulle 
och tävlingen blev raff-
lande, säger Erik Karlsson i 
arrangörskommittén.

– Vi har uppskattat att 
det var cirka 1 000 personer 
som trotsade det horisontella 
regnet och gav sig ut för att 
uppleva årets upplaga.

I herrklassen segrade 
Kent Mattsson före sil-

vermedaljören Michael 
Petersson och trean Claes 
Stjärnefjord. Dagen började 
emellertid eländigt för total-
segraren. Kent Mattssons 
nykonstruerade traktor hade 
sprungit läck under natten 
vilket inte gick att åtgärda 
före start. Kent tvingades då 
att använda sin gamla trak-
tor, den han kört tidigare 
Stubbrace med.

– Kanske var det just 
det som gav honom den 

extra kick han behövde för 
att korsa mållinjen först, spe-
kulerar Erik Karlsson.

I damklassen gick slutse-
gern till Malin Zackrisson. 
Tvåa var Marlén Magnus-
son och trea Ulla Grahn.

Traktorduellen mellan 
de båda kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) var helt i 
publikens smak. Det blev 
en knapp men klar seger för 
Berglund.

Sin vana trogen var Hasse 
Andersson från P4 Radio 
Göteborg speaker. Den här 
gången fick han nöja sig med 
att prata i mikrofonen, något 
race blev det inte för Hasses 
del. En knäskada satte stopp 
för det.

– Kent och 
Malin årets 
segrare

Stubbrace i höstrusk
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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info@alekuriren.se

Malin Zackrisson tog hem segern i damklassen.Malin Zackrisson tog hem segern i damklassen.

Inget kunde stoppa Kent Mattsson, som vann Stubbra-Inget kunde stoppa Kent Mattsson, som vann Stubbra-
cets sjunde upplaga.cets sjunde upplaga.

Kommunalrådet Mikael Berglund var fokuserad bakom Kommunalrådet Mikael Berglund var fokuserad bakom 
ratten på sin egen Grålle.ratten på sin egen Grålle.

Hasse Andersson intervjuar oppositionsrådet Paula Örn (S), som regnet till trots stortrivdes 
i Uspastorp. Till höger, kommunalrådet Mikael Berglund (M).


