
NUMMER 36         VECKA 40| 29NÖJE

USPASTORP. På lördag 
avgörs SM i Stubbrace.

Uspastorp utgör i van-
lig ordning platsen för 
denna traktorfest.

Det blir en ny duell 
mellan kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S).

De tidigare sju årens suc-
cétävlingar följs nu upp av 
historiens första Stubbra-
ce-SM – rallykörning med 
veterantraktorer. Första start 
sker klockan elva och arrang-
emanget beräknas pågå i åt-
minstone fyra timmar.

– Förutsättningarna just 
nu är bra. Det är inte alls 
så blött i markerna som det 
har varit tidigare år och det 
underlättar även parkerings-
möjligheterna, säger täv-
lingsledare Erik Karlsson.

Till årets tävling är 29 eki-
page anmälda. 20 startande 
i den öppna klassen och nio 
i damklassen. Antalet häst-
krafter varierar från 23 i en 
originaltraktor till över 200 
i en Volvo BM med V8-mo-
tor. För deltagande krävs att 
traktorn är minst 30 år gam-
mal, försedd med störtbåge 
och är trafikförsäkrad.

– Vi har varit betydligt mer 

aktiva på sociala medier i år 
och även annonserat om täv-
lingen i olika traktortidning-
ar. Det har inneburit att vi 
fått med en del förare utifrån, 
bland annat ett par duktiga 
killar från Töreboda. Det ska 
bli intressant att se hur de ska 
hävda sig mot våra lokala för-
mågor, säger Erik Karlsson.   

Precis som i föregående 
års tävling gör Ales kommu-
nalråd Mikael Berglund och 
Paula Örn upp om vem som 
kan köra traktor snabbast i 

slalombana.
– Mikael premiärkörde för 

två år sedan och blev så biten 
att han införskaffade och to-
talrenoverade en Ferguson 
TED 20 från 1953. Paula får i 
år låna Berglunds traktor och 
satsar på att ta hem damklas-
sen, berättar Erik Karlsson.  

Speaker är Hasse An-
dersson, känd från P4 Gö-
teborg. I pauserna körs ett 
kändisheat med två idrotts-
profiler och en hemlig upp-
visning.

– Vi kör oavsett väderlek. 
Man ska vara klädd för skogs-
promenad, säger Erik Karls-
son.

Hur många åskådare 
räknar ni med?

– För två år sedan kom 1 
500 personer. I fjol var det 
något färre besökare, men 
då ska vi komma ihåg att det 
regnade horisontellt. Vår 
ambition är att vara det störs-
ta enskilda motoreventet i 
Ale, säger Erik Karlsson.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Spel-
manslaget Kafferast och 
Skepplanda Hembygds-
förening har under många 
år anordnat allsångskvällar 
tillsammans i Skepplanda 
Bygdegård. Hembygdsför-
eningen håller i kaffeserve-
ring och lotteriförsäljning 
och Kafferast står för under-
hållningen. 

Lördagen den 11 oktober 
är det dags igen.

Spelmanslaget Kafferast 
bildades 1991 och har idag 

medlemmar från Nödinge, 
Älvängen, Skepplanda, Lilla 
Edet, Hjärtum och Trollhät-
tan. Gruppen brukar öva till-
sammans en gång i veckan.

– Nu är det hårdträning 
av programmet för allsångs-
kvällen som gäller. Det 
handlar om folkmusik, både 
traditionell sådan och egen-
komponerade låtar, samt 
visor och allsångsmelodier, 
berättar Lena Rydén.

I första delen av program-
met blir det ett musikkryss 

som publiken får lösa. Efter 
kaffepausen blir det en andra 
del med underhållning. 
Det blir även en stund med 
dansmusik. 

– Det blir en trevlig 
kväll att se fram emot i 
höstmörkret, avslutar Lena 
Rydén. 

JONAS ANDERSSON

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Restaurant Castello

Vackra Karlskrona
3 dagar i centrum

★★★★

Örlogsstaden Karlskrona är en av kustens 
vackraste platser: Staden breder ut sig över 30 
öar och holmar i Blekinge skärgård och 1998 
kom staden med på UNESCOs världsarvslista. 

Ankomst: Fredagar 
t.o.m. 19/12 2014 
samt 9-30/1, 27/2-8/5 
och 29/5-12/6 2015. 
Valfri 28/6-15/8 2015. 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ 
priset

449:-

Pris per person i dubbelrum 

Pris utan reskod 1.399:-

Restaurant Moin Moin

1.249:-

Minisemester i Büsum
3 dagar i Nordtyskland

★★★  
Hotellet ligger i den charmerande, 
gamla fiskebyn ute vid Nordsjön. 
Upplev Eiderstedthalvön, Vade-
havet & Schleswig-Holstein!

Ankomst: Valfri i perioderna 
2/11-17/12, 21-24/12 2014, 
4/1-25/2 och 1/3-11/6 2015. 
Kuravgift 1,5-3 EUR per person/dygn.

899:-
1.649:-

1 barn 0-5 år gratis 

Tyskt vinslott
4 dagar i Ratt ey, Nordtyskland

★★★★  
I Mecklenburgs idylliska natur-
landskap med de vackra sjöarna, 
trevliga medeltidsstäder och 
gröna marker ligger Tysklands 
nordligaste vinslott Schloss 
Rattey, som bjuder dig på en 
minisemester fylld med roman-
tik och avkoppling. Här kan 
du slappna av i de romantiska 
ramarna och njuta av ett glas vin 
från slottets egen vinproduktion 
och se fram emot inspirerade 
utflykter i detta område med 
rika upplevelsemöjligheter.  Här 
kan du t.ex. besöka borgruin-
erna Galenbeck (7 km) eller 
Blankenburg (18 km). 

Ankomst: Söndagar till tisdagar 
t.o.m. 28/10 samt i perioden 2/4-
26/5 2015. Valfri i perioden 1/11-
18/12 2014 och 4/1-30/3 2015.  

Pris per person i dubbelrum 

2.099:-
Pris utan reskod 2.249:-

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ 
priset.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Klart för traktorfest
– SM i Stubb- 
race på lördag

På lördag körs SM i Stubbrace i Uspastorp. En ny duell utlovas mellan kommunalråden Paula Örn 
och Mikael Berglund. Speaker är i vanlig ordning Hasse Andersson, känd från P4 Göteborg.
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Spelmanslaget Kafferast ligger i hård-
träning inför den allsångskvällen.
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Hårdträning inför allsångskväll


