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USPASTORP. En folkfest 
utan dess like.

Årets Stubbrace locka-
de 2 5000 besökare, 
ett makalöst publikre-
kord.

– Det är helt otroligt 
och frågan är hur vi ska 
kunna toppa detta, sä-
ger tävlingsledare Erik 
Karlsson.

I strålande höstsol vallfärda-
de folk till SM i Stubbrace. 
Många kom med bil och det 
tog tid innan alla hade fått 
parkering.

– Det var kö ner till Ala-
fors, förklarar Erik Karlsson.

När väl tävlingen hade 
dragit igång blev det full fart 
och fl era sevärda heat att be-
vittna. I den öppna klassen 
segrade Håkan Andersson 
från Töreboda, som gästade 
Uspastorp för första gången. 
Tvåa blev Gert Karlsson 
och trea Michael Petters-
son.

I damklassen var Marlén 
Magnusson snabbast runt 
tunnorna, följd av Gunilla 
Brask och Ann-Sophie An-
dersson på tredje plats.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Folkfest när SM i Stubbrace avgjordes
Publikrekord i Uspastorp

Den före detta brottaren Eddy Bengtsson vann stjärnduellen 
mot handbollslegenden Magnus Wislander.

Hasse Andersson intervjuar segraren i herrklassen Håkan An-
dersson från Töreboda.

Marlén Magnusson tog hem segern i damklassen före Gunilla Brask (t v) och Ann-Sophie Andersson.

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) kom till start i år också och 
slutade på en tolfte plats.

Totalsegraren Håkan Andersson.

 Publikrekord. SM i Stubbrace lockade 2 500 besökare. 
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Vi vill rikta ett 
stort tack till 
sponsorer och 
funktionärer 

som möjliggör detta 
arrangemang i lilla 
Uspastorp.
ERIK KARLSSON

En alldeles särskild du-
ell utspelade sig mellan de 
tidigare landslagsmännen, 
handbollslegenden Magnus 
Wislander och brottaren 
Eddy Bengtsson. De vann 
var sitt heat, men Eddy 
Bengtsson hade den bästa 
totaltiden och gick segrande 
ur striden.

– Vädret är naturligtvis 

avgörande för publiktill-
strömningen. Arrange-
mangsmässigt fi nns detaljer 
att slipa på, i övrigt fi nns ing-
et att klaga på. Vi har redan 
lite idéer om hur vi ytterliga-
re ska förbättra konceptet till 
nästa år, säger Erik Karlsson.

– Vi vill rikta ett stort tack 
till sponsorer och funktionä-
rer som möjliggör detta ar-

rangemang i lilla Uspastorp. 
Det är roligt att arrange-
manget ger en ekonomisk 
avkastning, pengar som går 
till välgörande ändamål. Ale 
Lions Club får drygt 6 000 
kronor, det blir minst 5 000 
kronor till Vakna samt 2 000 
kronor samt insamlade pant-
burkar till Världens Barn, 
avslutar Erik Karlsson.

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Kval till division 4 herr
LÖR 11 OKT, KL 13.00

SBTK – SÄTILA SK
Kval till division 1 dam

LÖR 11 OKT, KL 16.00
SBTK – MOSSENS BK

Skänker pris till bästa spelare


