
YM i gubbstöt 

En av få tävlingar 
där mutor är tillåtna 

göras ove 
villan. 

Mutor och fin stjärtföring 
är något som domarna be-
dömer som positivt när 
världsmästerskapet i 
gubbstöt traditioneenligt 
avgörs vid Malmköpings 
Hembygdsgård. 

Tävlingen i gubbstöt, en ham-
bopolkett, är ett lättsamt inslag i 
spelmansstämman som Malma-
bygdens spelmän och dansare 
arrangerar. Överdomaren Sö-
ren Olsson tar då och då upp del-
tagare och hör sig för vad de 
tänkt sig för mutor. Passar inte 
mutan så ligger de tävlande inte 
så bra till. 

Tävlingen startar med upp-
värmning tidigt på förmiddagen. 
Den leder sedan till kvarts-, 
semi-, och finaler innan tävling-
en avgjorts. Till saken hör att al-
la går till final. 

Men det fanns också en all-
varlig sida med denna tävling. 
Det är inte själva tävlinge utan 
mer att pånyttföda denna ham-
bopolkett och arrangörerna är 
på väg att lyckas. Gubbstöt är 
den dans som är vanligast i mo-
dern tid men höll på att mer eller 
mindre dö ut. Nu har den böljat 
vakna upp igen. 

Som vanligt blev spelstämman 
välbesökt. Dagen böljade med 
försök varefter deltagarna tåga-
de till Lilla Malma kyrka där de 
deltog i högmässan. Därefter 
fortsatte dans och musik hela 
dagen. 

Segrare i VM-tävlingen i 
Gubbstöt korades efter noga 
övervägande av domartrion. 
Segrade gjorde till sist Karl 

Spelmansstämman med VM i Gubbstöt blev som vanligt välbesökt. Det blev trångt vid Hembygdsgården i 
Malmköping. 

Persson och Rut Ström från 
Stockholm. Tvåa blev Anders 
Johansson och Ingrid Bruhn 
från Malmköping. Trea Karl-
stadsparet Mats och Margareta 
Danielsson och fyra Stig och 
Kerstin Hedström från Stock-
holm. 

Ett hederspris fogades in som 

pris 2,5. Det gick till Rolf Fryk-
mo och Astrid Histad från 
Strängnäs som utsågs till he-
dersmedborgare i Malmköping 
för sitt flitiga deltagande på spel-
mansstämman. 

Barnhederspriset gick till An-
drea och Rebecka Moby från 
Flen. 

Eva-Brita Åkerlund, Ransta, och Petter Furå, Gnesta, ville gärna prova på det här med Gubbstöt. Inte utan 
talang. Eva-Britas mamma Antonia Jakobeus från Ransta följer deras förehavande. 
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Götgatan 2 

Vi har ej lunchstäng 


