VÄRLDSMÄSTARE

i gubbstöt!

Årets segrarpar i gubbstöt, Kurt och Gunbritt
Norrköping.

Andersson

från

På söndagen korades årets mästare i gubbstöt vid
hembydsgården i Malmköping. Fjolårsmästarna, Arne-Bertil och Ingegerd Bjunge kunde inte försvara sitt mästerskap
I Stället blev det Kurt och Gunbritt Andersson från
Norrköping som blev nya mästare. Speakern, Sören Olsson,
förklarade att det här gäller som VM i gubbstöt.
Strax före kl. 11, då regnmolVad är då gubbstöt? Det är
svårt att hitta ordet i tillgängli- nen började hopa sig, rekomga uppslagsverk, men det är ett menderade Sören att alla som
slags dans även om den inte hör tänkte bege sig till kyrkan
till de konstfullare. Förr när det kunde passa på att be Vår Herre
skulle dansas så ville även att uppehållsvädret fick fortsätgubbarna vara med. De var stela ta. Sedan tågade man upp till
i benen och resultatet blev att de kyrkan med fanor i täten.
Men Vår Herre är en klok
mest gick och "stötte". Därav
gammal man. Medan alla satt i
kom ordet gubbstöt.
Det var Malmabygdens spel- kyrkan lät han det regna riktigt
män och dansare tillsammans ordentligt och när sedan alla
med hembygdsföreningen
i återvände till hembygdsgården
Malmköping som ställt till med och började sleva ärtsoppa för
denna lustiga lek. Redan klock- fem kronor tallriken sken solen
an tio på söndagen började man
Då vidtog också finalen i
med uttagningar för finalen. gubbstöt. Domarna irrade omDen höll på inemot en timme kring litet hur som helst och
och då vidade det sig att skrev plus och minus i sina
samtliga deltagare gick till fina- protokoll. Det talades också
len. Det var domarna Lars öppet om mutor, byxknappar
Kallerhult och Ragnar Berg som och albylaskar nämndes. Det
avgjorde detta.
blev som sagt Kurt och Gunbritt
Outtröttlig speaker vid täv- Andersson. De höljdes med
lingen var Sören Olsson. Till- ovansklig ära plus varsin Malmsammans med Bror Andersson köpingsknekt.
och Beril Sjöberg skötte han om
— Vi ska försöka få det här till
spelandet. Men för Sörens del en årligt återkommande tradiblev det mest uppmuntrande tion, sa en av domarna, Lars
tillrop till de tävlande
Kallerhult.

